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ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਇਹ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦੇ 

ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਵੰਜਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
_ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ _ 
_ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ 

ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਕੇ 
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਾ 

___ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਬਿਬੇਕ ਬਖਸ਼ਣ । 

ਰਸ, ॥ 
ਡਾ 

# ਉਇ ਸਿ 

੯ ਐਘ % ੧੯੮੦੦ 
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੧ਓ”` ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 

ਸੱਚਬੰਡ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 
ਲੀ ਲਾਵੰਲੋਦਾ ਹਦ ਪਰ ਕ 

ਪਰ 33 ੭5 ੪ਡੀ 5 (ਕੈ 

ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਹ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹਹਿ ਸੇ ਹਥਾਂ... 

ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼, ਉਚਾਰਣ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਟ
ੀਕੇ 

ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ । ਮੇਰਾ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਰ੍ 

ਆ ਰਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ _ 

ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ 

ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ । 
ਨ 

ਰ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਰ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ. ਮਾਹਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ 

ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਡਾ. ਤਤ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ । 

_. 29 'ਜਿੰਮ 
"੬ ਰਈ 
ਲਾ 
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ਹ 
7 ਰ੍ 

___ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਰਸ : 

ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਬਦ ਤਿਹ ਹ 
ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ: ਹ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ॥ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਿ ਡੀਠਾ॥ ਰ ਹ 
ਹੀ ਪਿ ਜਿ ਨਿਤ ਉਇ ਹ 

ਪੰਨਾ ੧੩੩੧ 

ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਚਿੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ: 

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸ਼ਬਦਿ ਉਧਾਰ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ॥ 

ਰ ਇਉ ਰ ਪੰਨਾ ੧੧੫੭ 
__ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂਵ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਚਰ ਜਿ ਸਤਿ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਬੱਤੀ 
ਪੰਨਾ ੯੨੦ 

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ: ਸਾ 
ਇਹ ਬਾਂਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਰ 

ਪੰਨਾ ੭੯੭ 

ਇਨ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ 
ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ: __ . 

“ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ... 
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ . ਨ ਸਤ ਆ 

ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਮੁਬਾਰਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਵਿ ਤਤ ਿ ਿਤਿ 

ਨਕ ਉਆ 



ਆਪਣਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਬਿਚਰਿ ਬਿਚਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ॥ 

ਰ ਪੰਨਾ ੧੩੨੫ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਵਿਰਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਅਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ: 

ਬਾਣੀ ਬ਼ਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ॥ 

੍ ਪੰਨਾ ੯੩੫ 

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਬੁਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 

ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।. ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਿੱਤਾਂ 

ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰ 
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲੇ,_ਉਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀ 
ਇਤਿਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ 

ਅਥਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਥਾਇ ਘਾਲਣਾ ਮਾਣ 

ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁੱਚਾ ਮੌਤੀ ਪ੍ਰੋਣ ਦਾ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ _ 

ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੌਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਬਦ-ਵੀਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਉਚਾਰਣ ਕੋਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਕੌਸ਼' ਅਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ) ਨਾਮਕ ਖੋਜ ਗ੍ਰੰਥ 

ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈ' ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲ ਘਾਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ 
ਸਦਕਾ ਆਰੰਭਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਪਿਊ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਡਿਠਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ 

__ ਅਮਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖ਼ਸਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ 
ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ 

ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਓਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਾਣੀ ਰਸੀਆਂ ਲਈ “ਬਿਚਰਿ ਬਿਚਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਦਾ...” ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ 
ਹੋ ਸਕੇ। 

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 
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ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿੰਨੀ 

ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 
ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਝਾਤ 

ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ 

__ ਵਜੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 
ਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਦਾ ਹੀ 

_ ਦੋਸਤ ਵੱਧ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ 
__ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਿਚ 

ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 

ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 
__ਦਾ ਰੰਗ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ _ 

ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ 
ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ 

___ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਹਿਲੇ 
__ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

_` ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 

_ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੰ 
ਆਰਕਾਈਵਲ-ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣ-ਪਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 
_ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੈ' ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰ 

___ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 

ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 
ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਂਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਸ੍ਹ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 
ਚੇਤਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 

ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਣੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 
_ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ 
ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈ' ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ 
ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਯਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

_ (ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 
_ “ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਯਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਧਿਐਨ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। 

__ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੌਜ ਖੇਤਰ-ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ _ 

`ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਵਲ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਚਿੰਤਨ ਵਲ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ 

ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ 

ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋ ਹੀ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਖਣ ਲਗਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰਸਿੱਖ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ 
ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਨਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 

ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
ਤੌਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ 

ਇਕ ਯਤਨ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਡੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਲ ਸਰੋਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਹਥਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 
ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 
ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਲਈ 



ਸਦਾ ਚੇਤੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 

ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਲੌੜਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ, ਅਰਥ ਅਤੇ 
ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦਾ ਉਚਾਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ-ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਏ ਬਗੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ 
ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸਿੱਖ (੦੦111110।੧ 11੨੧) ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ 

_ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮਿ ਅਤੇ ਹੁਕਮੁ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੇ ਇਹ 
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਨਾ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਜਗਿਆਸੂ, ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚਾਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਔੱਕੜ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਗਾੜ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਿੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ 

ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 

ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਹ, “ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ॥”! ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ 
ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੇਵਲ ਟਕਸਾਲੀ 

ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ 

ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ' ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੌਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੜੱਪ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਾਈਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ 
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ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 
ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 

_ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚ.ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ-ਐਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 

ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈਏ। ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਪਾਸੇ 
ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੱਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 

ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ 

ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀਮੂਲਕ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਵਲ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀ' ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗੁਆਚ 

_ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣਾ ਹੈ ਕਿ 

__ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ 
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 

ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤੁ ਤਿਸੈ ਗਿਹਿ ਚਿੰਤਾ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ ਸੁ ਫਿਰੇ ਭ੍ਰਮੰਤਾ॥ 

(ਅੰਕ ੧੦੧੯) 

ਇੰ ਸੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ 

_ ਐਕਸਟੀਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟੀਮ ਭਾਵੇ' ਬਹੁਲਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 

ਥੋੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੱਧਮਾਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲ ਨੂੰ 
_ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਕੰਢੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ 

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 
_ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ 

ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 



ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ॥ 

ਰ ਰ (ਅੰਕ ੮੫੩) 
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 

ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ 
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) 

_ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, 

ਹ 

ਹ 
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ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 
___ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰਗਾਮੀ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ-ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਮ ਮਾਨਸ 

ਦੇਹੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ 
ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀ 

ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਇਹ 
ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ॥ ” ਇਸ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ 

ਲਈ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ.....ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ 
_. ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰਿ 

ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ 

_ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ 

ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਰਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, 

_ ਗੀਤਾ, ਧਮ ਪਦ, ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 

ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ 

ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। 

ਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ 

ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗਤਿ 
ਜੋਤਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਉਂਦਾ 



ਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ (ਸੰਨ ੧੬੦੪) ਵਿਚ 

ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ ਮਿਤੀ ਭਾਦੋਂ ਵਦੀ ਏਕਮ ਪੋਥੀ ਲਿਖਿ ਪਹੁੰਚ....। ਅਰਥਾਤ 
ਰੀ ਗਿ 
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ 
ਅਸਥਾਨ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ੧ ਸੰਮਤ ੧੬੬੧ (ਸੰਨ ੧੬੦੪) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ 
ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। 

______ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ “ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ” ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ _ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ 

ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ 

ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 

ਦਲ ਦਰ ਵਲ ਗਰਬ ਰਸੀ ਰਿ ਤਬ ਲੀ ਰਿ ਤੀ 
ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ: 

ਇਥੇ ਸਬਦ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਨ ਸਿੱਖ। ਤੁਮ ਰਬਾਬੀ ਅਤੇ ਕਵੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਲਏ ਰਖ 

ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਸਬਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਿ ਪੜਿਆ। 

ਸੋ ਸਰਵਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ. ਦੀ ਪਰਿਆ। ੯੨। 
ਬਚਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ । 

ਮੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨੀ ਰਲਾ ਸੇ ਵਿਚਿ ਰਲਾ ਨ ਧਰੀਏ। 

ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ.ਉਚਾਰੁ ਅਗੇਂ ਹੀ ਕਰਤ ਸੇ ਭਏ। ਰਖ 

ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰ ਲਏ। ਰ (ਚਰਣ ੫/੯੩) 

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ 
ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਇਉ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 

`_ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈ ਗਇਆ। 
ਅਜੁ ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਅਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵਿ 

(ਚਰਣ ੧੪/੨੬੪) 
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ਇਸ “ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ 

__ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅੱਜ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖਆਸਣ ਅਸਥਾਨ 

ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ““ਪੋਥੀ 
ਸਾਹਿਬ”! ਦਾ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੁਖ਼ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭੋਇੰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ. 

“ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ” ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨ॥ ” 
ਦੁਸਵੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੌਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 

ਵਰਤੀ। ਜੋਤਿ ਤੇ ਜੁਗਤਿ ਓਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ 
ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ 

ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, 

“ਤਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਛਾ, ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਬਚਨ ਕੀਆ ਜੋ 
ਦਸ ਸਰੂਪ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਏ ਹੈ'। ਅਬ ਮੇਰੀ ਜਾਹਗਾ ਗੁਰੂ ਗਿਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਨਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 
ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ” 

(ਬਾਵਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲਾ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ੧੯੭੧, ਪੰਨਾ ੮੯੨) 

ਅਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ 

ਸਮੇਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ। ਭੱਟ ਵਹੀ, ਤਲੰਡਾ ਪਰਗਨਾ ਜੀਂਦ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ““ਗੁਰੂ 

_ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਲ ਦਸਮਾਂ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਪੌਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾਂ ਪਰਪੇਤਾ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਾ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਗੋਸਲ ਗੋਤਰਾ ਸੋਢੀ ਖਤ੍ਰੀ ਬਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਰਗਨਾ 
ਕਾਹਲੂਰ ਮੁਕਾਮ ਨਾਂਦੇੜ ਤਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇਸ ਦਖਨ ਸੰਮਤ ਸੱਤਰਾਂ ਸੈ ਪੈਂਸਠ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਕੀ 

ਚੌਥ-ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਖੇ ਬੁਧਵਾਰ (੬ ਅਕਤੂਬਰ ੧੭੦੮ ਈ.) ਦੇ ਦਿਹੁੰ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ 

ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ। ਬਚਨ ਪਾਏ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚ ਪੈਸੇ 
ਨਾਰੀਅਲ ਅਗੇ ਭੇਟਾ ਰਖਾ ਮਥਾ ਟੇਕਾ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਸੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਰੈ ਮੇਰੀ ਜਗਹ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ _ 
ਕੌ ਜਾਨਨਾ- ਜੋ ਸਿਖ ਮਾਨੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ' ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕੀ ਬਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ ਸਤ ਕਰ _ 

ਮਾਨਨਾ। 

ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ -ਭੱਟ ਵਹੀ ਤਲੰਡਾ ਪਰਗਨਾ 

ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਰਬੁਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਭਾਈ ਭੀਖੇ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀ) ਭੱਟ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ 

ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜ 

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 

ਰ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਉਂ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 

੪ ਕਦ =<=ਡ-=ੜ੨ = =<-“ਤਾ-=ਦ “ਜਾਂ ਦਸਨਾਜਰਦ- 
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ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨਹੁ। ਆਪਨ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰ ਮਾਨਹੁ... . 
ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਇਸ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚਕ ਮਾਨ। ” [ 

ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ: 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ _ 

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਅਹੁ ਗ੍ਰੰਥ॥ 

ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ 

ਦੇ ਭਾਈ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: 

ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸੁਚੇਤ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੂਜੇ ਨੌ 

ਜਾਨੈ ਨਾਹੀਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸਾਹੀਆਂ ਤਕ ਜਾਮੈ ਪੈਧੇ। ਯਾਰਵੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਬੰਦਾ ਚੌਬੰਦਾ ਅਜੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ 

ਇਤਕਾਦ ਲੈ ਆਵਨਾ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਤਿਆ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਸਣ ਪਰ ਇਹ ਹਤਿਆ ਗੁਨਾਹ 
ਬਖਸੀਐਗਾ ਨਹੀਂ' ਜੋ ਮਨੁਖ ਕੇ ਜਾਮੇ ਉਪਰ ਏਤਕਾਦ ਕਰੇਂਗੇ । ...ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲ ਦੂਜੈ 

ਨੇਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾਹੀ। ਸਬਦ ਦਸਵੀ' ਪਾਤਸਾਹੀ ਤਕ ਖੋਜਣਾ। “ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ 

ਦਾਸ” ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਹੈ। “ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ। ” “ਜੀਆ 

ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਹ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ। ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ। ... 

ਭਾਈ ਕੁਇਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ (੧੭੫੧) ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ: 

“ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ (ਤਿਲਕ) ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈ' ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 
ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀ' ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿੱਖ 
ਹੈ। ....ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸੇਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰ 

_ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹ 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ੩੬੫ ਉਤੇ ਇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਵਾਚਣ ਯੋਗ ਹੈ: _ 
““ਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖਰੜਾ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੋਦਯ ਮਹਾਂ 

ਕਾਵਿਯਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 



ਨੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਅੰਤਿਮ ਸਮੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ _ 

ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, “ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੇਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ”” 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ _ 

ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੋਨੋਂ' ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ “ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਕਹਿਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ 
ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਮਝਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ _ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, 

___ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ: “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਵੇਖੋਗੇ, 
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ” 

_ ਸੰਪਾਦਨਾ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 
ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ __ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੀੜ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 

ਵਿਖੇ ਧੀਰ ਮਲ ਜੀ. ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ” 

ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ 
ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੰਨੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ 

ਨੂੰ “ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਾਰੇ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰੀ 
ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ “ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 
ਵਿਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 



ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਦਮਦਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 

_ਵਾਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 
ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮਾ 

ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੁਰਾਤਨ 

ਹੱਥ ਲਿਖ਼ਤ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ 

ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆਂ 
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰ 

ਜੀ ਗਨ ਗਿ ਮਿਸ ਰੰਗ ਪੀ ਬੀਤ 

ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ੧੪੩੦ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ (ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨੌਂਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ), ੧੫ ਭਗਤਾਂ, 

੧੧ ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਵਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾ. ਰਤਨ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਿ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 

ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਸੰਮਤ ਸਤਾਰਾ ਸੈ ਪੰਜਵੰਜੇ ਸਿਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਸਹਿਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਰਿ ਅਜ ਹਰ 
ਓਹੁ ਅਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੁਦਾ ਰਹੇ ਮਨ ਮੰਥ॥੩੮੯॥ _ 

(ਚਰਣ ੧੦, ਪੰ. ੧੩੬) 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬੰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਾਂਣੀ ਸੰਗੀਤ ਲੈਅ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ 
ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਪਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗ, ਸੁਰ, ਅਤੇ ਲੈਅ ਰ 
ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ 

ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ੩੧ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ 
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ਆਚਾਰਯ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਰਵਾਨਤ ਪਰੰਪਰਾ ੩੧ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਰ ਕਰ ਮਰਜਨੇ ਜਿ ਜੀ ਰਨ ਤਿਜ ਆਗ ਜੀ ਵਿ 

ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

ਸਭ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ, ““੧ਓਂ ̀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ 
ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੇਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ” ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ' ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਨਾ (੧-੧੩) ਤਕ ਦਰਜ ਹਨ। 
ਉਪ੍ਰੰਤ ੩੧ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅੰਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- ਸ੍ਰੀ __ ੍ 
ਰਾਗ (੧੪-੯੩), ਮਾਝ (੯੪-੧੫੦), ਗਉੜੀ (੧੫੧-੩੪੬), ਆਸਾ (੩੪੭-੪੮੮), ਗੂਜਰੀ 

(੪੮੯-੫੨੬), ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ (੫੨੭-੫੩੬), ਬਿਹਾਗੜਾ (੫੩੭-੫੫੬), ਵਡਹੰਸ (੫੫੭-੫੯੪), 

ਸੋਰਠਿ (੫੯੫-੬੫੯), ਧਨਾਸਰੀ (੬੬੦-੬੯੫), ਜੈਤਸਰੀ (੬੯੬-੭੧੦), ਟੌਡੀ (੭੧੧-੭੧੮), 
ਬੇਰਾੜੀ (੭੧੯-੭੨੦), ਤਿਲੰਗ (੭੨੧-੭੨੭), ਸੂਹੀ (੭੨੮-੭੯੪), ਬਿਲਾਵਲ (੭੯੫-੮੫੮), 

ਗੌਂਡ (੮੫੯-੮੭੫), ਰਾਮਕਲੀ (੮੭੬-੯੭੪), ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ (੯੭੫-੯੮੩), ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ 
(੯੮੪-੯੮੮), ਮਾਰੂ (੯੮੯-੧੧੦੬), ਤੁਖਾਰੀ (੧੧੦੭-੧੧੧੭), ਕੇਦਾਰਾ (੧੧੧੮-੧੧੨੪), 

ਭੈਰਉ (੧੧੨੫-੧੧੬੭), ਬਸੰਤ (੧੧੬੮-੧੧੯੬), ਸਾਰੰਗ (੧੧੯੭-੧੨੫੩), ਮਲਾਰ 

(੧੨੫੪-੧੨੯੩), ਕਾਨੜਾ (੧੨੯੪-੧੩੧੮), ਕਲਿਆਨ (੧੩੧੯-੧੩੨੬), ਪ੍ਰਭਾਤੀ 

(੧੩੨੭-੧੩੫੧), ਜੈਜਾਵੰਤੀ (੧੩੫੨-੧੩੫੩) 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (੧੩੫੩-੧੩੭੭), ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ (੧੩੭੭-੧੩੮੪), ਸਵਯੇ 

(੧੩੮੫-੧੪੦੯), ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ (੧੪੧੦-੧੪੨੬),ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ (੧੪੨੬-੧੪੨੯) 

ਮੁੰਦਾਵਣੀ (੧੪੨੯), ਰਾਗ ਮਾਲਾ (੧੪੨੯-੧੪੩੦) 

: 

ਰਿ 
ਰ 

ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ: 
੧. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ੨. ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ੩. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਬਾਣੀਆਂ ੪. ਛੰਤ ੫. ਵਾਰਾਂ ੬. ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ “ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ, ਸਹਿ ਕਾਇਆਂ ਫੇਰਿ 
ਪਲਟੀਐ॥ ”” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ““ਨਾਨਕ ” ਛਾਪ ਥਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ 
ਬਾਣੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਣ ਲਈ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ੧, ਮਹਲਾ ੨, ਮਹਲਾ ੩, ਮਹਲਾ ੪, 
ਮਹਲਾ ੫, ਮਹਲਾ ੯ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰ 
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ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੨੦੯ ਸ਼ਬਦ, ੧੨੩ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ੨੫ ਛੰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੬੩ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। _ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੧੭੨ ਸ਼ਬਦ, ੭੯ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ੧੯ ਛੰਤ ਅਤੇ ੪ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੨੬੪ ਸ਼ਬਦ, ੫੮ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ੩੮ ਛੰਤ ਅਤੇ ੮ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ .ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੧੩੨੨ ਸ਼ਬਦ, ੪੫ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ੬੩ ਛੰਤ ਅਤੇ ੬ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ੫੯ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ: 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ੨੨੪, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੬੧, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੪੦, ਭਗਤ 
_ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ੪, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ੪, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ੩, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ੩, ਭਗਤ ਜੈਦੇ 
_ ਵੱ ਜੀ ਦੇ ੨, ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੇ ੨, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ੧ (ਇਕ ਤੁਕ), ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ 

ਦੇ ੧, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ੧, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ੧, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ੧, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ 

੧, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ੮ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 
ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ੨੪੩ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ੧੩੦ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। 

(ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੩ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ) 
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ੧ ਵਾਰ ਦਰਜ 

ਹੈ। ਰ 

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ “ਸਦੁ”` ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 

੧੧ ਭੱਟ (ਕੱਲਸਹਾਰ, ਜਾਲਪ, ਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸਲ੍ਹ, ਭਲ੍ਹ, ਨਲ੍ਹ, ਬਲ੍ਹ, ਗਯੰ, ਮਥੁਰਾ, 

ਹਰਿਬੰਸ) ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 
ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖ਼ਣ-ਨੇਮਾਂ (ਵਿਆਕਰਣ) ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਪੇ 

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਆਕਰਣ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਕਾਕਾਰ 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 
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ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਣੀ ਬਿਓਰਾ), ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 

(ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ਼ਬਦਾਂਤਿਕ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ) ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ 

ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਟਕਸਾਲ, (ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਉਚਾਰਣ), ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ......, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ” 

(ਛਾਪਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ , ਮੀ 
(ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ) ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੁਧ ਰੱ 
ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 
ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 
ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਲੋਂ “ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੂ 
ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ਵਿਚ “ਕੈ”” ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਕੇ” ਦਾ ਅਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ < 

_ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨੇ ਜਾਗਰੂਕ 

ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 
ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ: 

ਸਿਖੋ ਸੁਨਹੁ ਸੀਖ ਇਹ ਮੇਰੀ॥ ਬਾਨੀ ਪਢੋ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ॥ 

ਪਢੈ ਮਹਾਤਮ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲ॥ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ॥ 

ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਪਢੀਐ ਸ਼ੁਧਿ ਕਰ॥ ਬਿਗਰੀ ਵਸਤ ਸੁਧਾਰਹਿ ਜਿਮ ਘਰਿ॥ 

-(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਮ ਸੂਰਜ, ਰੁੱਤ ੩, ਅਧਿਆਇ ੩੪) 

ਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ` 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ___ ` ਰਸ 

____ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਹਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 

ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਕਿ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪਾਠ-ਅਭਿਆਸ ਵਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

_ਕਾਰੋਂਬਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਉਚਾਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ 

ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 

ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ 

ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ । 

ਨ ਅਰਬਨ ਮਦ, ਮਨ 4 `ਤੇ ਲਾ ਪਰਾਤੀ ਅਸਟ "6 ਨ 9. ਅਸਰ ਜਾ ਭੁ ਕਾ ਅਤ ਕਤ > ਮਦ ਕ. ਤਪ” 



ਹੱਥਲਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ 

ਵਿਆਕਰਠਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ 

ਥਾਂ ਸਿਰ ਬਿਸਰਾਮ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਗੁਰਮਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: 

ਕੰਨਾ ( " ): ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੰਨਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 

ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ 

੧. ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ॥ (ਪੰਨਾ ੩) 

ਇਥੇ ਸਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਗਰਾਂ। 
੨. ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ॥ 

ਇਥੇ ਪਾਪਾ ਨੰ ਪਾਪਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਕਰਮਂ। 

ਸਿਹਾਰੀ ( 7): ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਉਚਾਰਣ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਕਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: 

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥ ਰ 

ਇਥੇ ਹੁਕਮਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ 

ਹਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਰ। 

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ॥ 

ਇਥੇ ਵੀ ਤਿਆਗਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਤਿਆਗ 

ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਿਆਗ ਕੇ 

ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਰਥਾਂ ੍ਿ 
ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਲਾਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਮੇ' ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਰੰ 

ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰ 

ਬਿਹਾਰੀ (1 ): ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂਵ ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ 

ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਸਕੇ: 

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ॥ 

ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀਂ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਿਫਤਾਂ। 
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ॥ 



ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 

ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 

ਐੱਕੜ ( _ ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਔੱਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ' ਜਿਥੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ 
ਐਂਕੜ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਥੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ: 

ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ॥ 

0 ਕੀ ਤਹ ਛਿਨ ਕਰਨ 

ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤੇ ਉਚਾਰਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਏਹੁ ਇਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ 

ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਔਂਕੜ ਉਚਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਏਹ ਨੂੰ ਏਹੋ ਉਚਾਰਨਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: 

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋਂ ਧਰਮੁ॥ 

ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ: 
ਮੈਲੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਤੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਔਂਕੜ ਤੋਂ 

ਬਗੈਰ ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਇਲੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਾਚਕ ਹੈ ਉਥੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ॥ 

ਇਥੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਾਚੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋਂ: 

ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਣਿ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਜਾਏ॥ > 

ਇਥੇ ਸਰਰਰੁ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸਹਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਨ। 

_ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ( _ ): ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਢੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਨੰ ਬਿੰਦੀ 
ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: 

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਉ॥ 

ਇਥੇ ਜੀਵਊ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਜੀਵਊ' ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਾਂਗਾ॥ 

ਲਾਂਵ (` ): ਲਾਂਵ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਲਾਂਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ' ਹੈ। 



ਦੁਲਾਵਾਂ ( ` ?: ਦੁਲਵਂ ਵਾਲੇ ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਲਾਵਂ ਨੰ ਬੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਣਾ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: 

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ॥ 

ਇਥੇ ਨਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਨਾਵੈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੈ ਤੇ ਤੈਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ; 

ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖਦਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ॥ 

ਇਥੇ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਰੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਤਿਸ ਨੰ, ਉਸ ਨੂੰ । । 

ਹੋੜਾ ( ̀  ): ਹੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: 

ਘਰਿ ਹੋਦਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ਅਭਿਮਾਨਿ ਮੁਠੇ ਅਹੰਕਾਰਿ॥ 

ਇਵ ਹੱਦ ਹਦ ਦੀ ਨਿਤ ਹੀ ਬੀ ਬਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹੁੰਦਾ। 

ਕਨੌਂੜਾ ( ̀ ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਘਟ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਰੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਵੇ' ਹਨ: 

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ॥ 

ਇਥੇ ਜੀਭੌ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਜੀਭ ਕਰਨਾ ਬਲਦ ਰਲੀ 

ਬਿੰਦੀ ( “): ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤਿਅੰਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ 

ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿੰਦੇ 

ਸਹਿਤ ਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ; 

੧. __ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ॥ (ਜਪੁ, ਪੰਨਾ 8) 

੨. __ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੌਲੂ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋਂ॥ (ਡਖਣਾ ਮ: ਪ,ਪੰਨਾ ੮੧) 

ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਈ ਹੀ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 
ਹਨ ਉਹ । ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਂਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਸਾਈ' ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ 
ਹਨ, ਖਾਵੰਦ, ਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ। 



੧. ਮੋਰੀ ਰੁਣਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ॥ (ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੫੫੭) 

੨. ਗੁਰਿ ਦਿਖਲਾਈ ਮੌਰੀ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ॥ (ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ,ਪੰਨਾ ੬੫੬) 

ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਮੌਰੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਸੁਰਾਖ਼, ਛੇਕ । 

੧. __ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ ॥ 
(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੨੦੩) [ 

੨. __ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ੍ ਭਾਈ॥ ਦੇਖਤ ਸਿੰਘੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ॥ [7 
(ਆਸਾ ਕਬੀਰ, ਪੰਨਾ ੪੮੧) ਉ 

ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਗਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ 

ਗਾਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਗਊਆਂ। [ 

ਤਹਿ ਰਿ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਿੱਪੀ ( ̀ ) : ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਬੋਂਧ ਲਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

੧. ਕਬ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕਬ ਮੰਗਨਹਾਰ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ ਬਾਧੌ ਸੰਸਾਰ॥ 

(ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੧੯੨) 

੨. ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕਾ ਕਰਹਿ ਅਹਕਾਰੁ ॥ ਠਾਕੁਰੁ ਲੇਖਾ ਮਗਨਹਾਰੁ ॥ 

(ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ,ਪੰਨਾ ੧੧੯੬) 

ਉਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਨਹਾਰ ਵਿਚ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਮੰਗਣਹਾਰ 

ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਮਗਨਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਉਚਾਰਣ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਟਿੱਪੀਆਂ 



ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 

ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ: 

੧. ੧ਓਂ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਥਿੰਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੰਦ੍ਹ ਥਿੰਤੀ 

ਸਾਤ ਵਾਰ ॥ 

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਪੰਨਾ ੩੪੩) 

ਇਥੇ ਥਿੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥਿਤੀ' ਅਤੇ ਕੰ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਂ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 
ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਧਕ (“ 9 : 
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਧਕ ਚਿਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ' ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਜੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 

_ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 

੧. ਹਰਿ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਾਈ॥ 

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੭੩੪) 

੨. _ ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨਿ੍ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥ 
(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੮੮) 

ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਉਚਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਉਚੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ, ਠੱਗ, ਚੋਰ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮ ਅਤੇ ਕੁਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅੱਧਕ ਸਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮ 

ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾਨਵਰ । 

ਪੈਰ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ( . ): ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

_ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਧਕ ਵਾਂਗ ਹੀ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਚਾਰਣ ਸਮੇ' ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 

ਪੈਰ ਵਿਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਗ 

ਸਕੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 

੧. ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਹੁ ਆਹਿ ਜਾ ਕੈ ਆਢਲਿ ਹਭੁ ਕੋ ॥ 
ਪੀ -.4-੫<੫੦ ੪੩ =-ਦ= ਦ===ਦਦਦ= ਦੇਦੇ =ਨ "ਨਾਰ ਤਦ ਤ 3 ਜਤ "ਟੁਰ =ਤਾਹ ਣਾ "ਨਾਦ ਤਾਨ ਬਾਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਾਨ ਤਵ ਵਿ ਤਪ, 2 ਦਾ 14809 ਤਦ ੨੩09. ਅਉ," ਰੰ ਇਸ 

ਜਨਿ ਨਗ”? 2 ਨਾਲ ਨ ਨ ਰਤ ਰਚਣ ਨ ਲੀਰ, 1 ਦੀਦ ਆਣ" “. 1 ੨ 5 2੫ 4੧ ਡਟ... ਸੱਠ ਕ ੬. ਦੈ ਅਤ ਅਲ ` '? 42 ' 2॥੧ ੬5੩ ੩ ੯ (> 2 $ 00 ਵਕ  ਤ ਉਹ ਦਰ ਹੋ ਇਤ ਆ” 

(ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੨੧) 



_੨. ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ॥ 
(ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੬੬੦) 

੮੪੮੮੨ < -----੮-- 

੩. ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥ ਰ 

(ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੭੨੧) ` 

ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਹੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸ਼ਹੁ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਇਰੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾਂ ਉਚਾਰਣ 

ਗੋਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। 

_ ਵਿਸਰਗ ( : ) : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਵਿਸਰਗ ਚਿਨ੍ਹ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ! 

ਇਹ ਚਿਨ੍ਹ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ` ਮਿ 
ਉਦਾਹਰਣਾ ਇਉਂ ਹਨ: ਮੰ 

੧. ਸਰਬ ਦੌਖ ਪਰੰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣ: ॥ 

(ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੧) 

੨. __ਲਬਧੇਣਿ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਣ: ॥ 

ਰ (ਮਹਲਾ ਪ ਗਾਥਾ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੧) 

%_ (੧ ੦੫ 

੩. ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣ: ॥ 

ਰ (ਮਹਲਾ ਪ ਗਾਥਾ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੧) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣ:, ਲਿਖ੍ਣ:, ਸੰਪੂਰਣ: ਵਿ 

ਸੰਪੂਰਣਹਿ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। __ 

ਪੈਰ ਚਿਨ੍ਹ ( , ) ਦਾ ਉਚਾਰਣ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ “ਗ੍ਰਾਨ”, “ਧ੍ਰਾਨ” ਆਦਿਕ 
ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਚਿਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ “ਗਿਆਨ” ਅਤੇ “ਧਿਆਨ” ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਇੰਜ ਹਨ: ਹ 

੧. __ ਅੰਕਸੁ ਗ੍ਰਾਨ ਹਲ ਮਾ [- 
(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਪੰਨਾ ੧੩੭੬) "੩ 



੨. __ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਕੀਮਤਿ ਨ ਗ੍ਰਾਨੰ ਧ੍ਰਾਨੰ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚੌ ਜਾਨੀਜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ ॥ 

(ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੩੮੬) 

ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਮਾਤਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
__ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 

ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਾਤਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: __ 

੧. ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੌਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨੂੰ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥ 

੨. __ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਜੋਬਨ ਗ੍ਰਿਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਤੁ ਜੁਆਨੀ ॥ 

੩. __ ਪੌਖੁ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ 

੪, __ ਛੂਟਰਿ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਈ ਸ੍ਰੋਹਾਗਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ॥ 

ਪਹਿਲੀਅ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਦਿਨੁ ਅਤੇ ਜੋਆਨੀ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨੋ ਅਤੇ ਜੋਆਨੀ ਉਚਾਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 

_ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਹੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਹਾਗਨਿ ਨੂੰ ਸੁਹੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਨਿ ਉਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

_ “ਯ” ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ : 
“ਯ” ਅਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; 

੧. ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥ ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ । 

(ਮ: ੧, ਪੰਨਾਂ ੧੩੭) 

੨. ਰਸਨਾ ਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਮੁਯੇ ਜੀਉ ਅਨਰਸ ਸਾਦ ਗਵਾਏ॥ 

ਹਾ (ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੨੪੬) 

੩. __ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ ॥ 

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੫੦) 

_ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਯਾ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਭਈਆ, ਮੁਯੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਮੁਈਏ ਅਤੇ ਦਯਿ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 
ਦਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇੰਜ 

ਪਾਠ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧ 

ਅਸਚਰਜ ਅਸਚਰਜ 



ਆਚਰਜੁ ਰਾਜਾ ਆਚਰਜੁ 

ਅਚਰਜਾ ਅ“ਚਰਜਾ 
ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ 

ਅਗਮ `_ ਅਗੰਮ 

_ ਅਸੁਰ __ ਅਮਸੁਰ 
ਅਲਿਪਤੁ ਅ“ਲਿਪਤੁ 

ਅਪਰਸੁ _ ਅਪਰਸ 

ਅਗਣਤ ਰ੍ ਅਗਣਤ 

ਅਕੁਲ ਅ”ਕੁਲ 

ਬਿਸਰਾਮ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਦ-ਛੇਦ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਵੇ' ਅਖਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ-ਤਰਤੀਬ ਜੁੜਵੇਂ ਅਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾ ਲਗਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁਲਾਂ ਹੋਇਆ 

_ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਂਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਪਦ-ਛੇਦ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ 
ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਥਾਂ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਵਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੌਮੇ (, ) ਲਗਾਕੇ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

੧. ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ, ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥ (ਠੀਕ ਬਿਸਰਾਮ) 

`___ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ ਘਰਿ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥ _ - (ਗਲਤ ਬਿਸਰਾਮ) 

(ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ' ਕੇ,ਪੰਨਾ ੧੪੦੭) 

ਇਥੇ ਜੇ ਬਿਸਰਾਮ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਰਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਝਾਰ ਧਾਚਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਰੀਏ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਸਰਾਮ 

ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 

੨. _ ਭਿਸਤੁ, ਨਜੀਕਿ ਰਾਖੁ ਰਹਮਾਨਾ ॥ ਰ (ਠੀਕ ਬਿਸਰਾਮ) 

_ਭਿਸਤੁ ਨਜੀਕਿ, ਰਾਖੁ ਰਹਮਾਨਾ ॥ __ (ਗਲਤ ਬਿਸਰਾਮ) 

(ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ 

੧੧੬੧) ਰ੍ 

ਠੀਕ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਰਮ ਨੰ 

ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ! ਪਰਮਾਤਮਾ 



ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ___ 

“ਮਹਲਾ ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ : ਛੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਥਲੇ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ _ 

ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਥਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਲਾ 
੧, ਮਹਲਾ ੨, ਮਹਲਾ ੩, ਮਹਲਾ ੪, ਮਹਲਾ ੫ ਅਤੇ ਮਹਲਾ ੯ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇਂ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ 
ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ 
ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

_- _ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਮਹਲਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ “ਮਹੱਲਾ” ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਕਿ “ਮਹਿਲਾ” ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: 
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੇ ਸੋ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਚਸਬਦਿ ਪਤੀਣਾ॥ . 

ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੇ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ॥ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰੇ॥ 

ਰ (ਮਾਰੂ ਮ: ੩, ੧੦੫੮) 

ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲਾ ਦਾ ਅਰਬ ਸਰੀਰ ਅਬਵਾ ਕਇਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਰਰਣ ਵੀ ਮਹਲਾ ਹੀ 

ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲਾ । 

ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣ ਯੋਗ ਹਨ: ਰ ਰ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ੍ (ਪੰਨਾ ੧੬ ਸ਼ਬਦ ੬ਵਾਂ) 
ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲੂ ੧ ੍ __ (ਪੰਨਾ ੧੮ ਸ਼ਬਦ ੧੨ਵਾਂ) 

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਮਹਲਾ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਮਹਲੁ ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਉਚਾਰਣਾ ਬਣਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੋ ਇਥੇ ਵੀ ਮਹਲੁ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; 

੧. __ ਰਾਗ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧ ਘਰ ੧ ॥ 

੨._ - ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ 
੩. __ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ॥ 

੪. __ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਚਉਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ 

ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ ੧ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਕ ੩ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਤੀਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕ 

੪ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਚਉਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਇਕ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ । ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 



ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ __ [ 
ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ 

ਨੌਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰ ਇੱ 

(ਨੋਟ: ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿਪਦੇ, ਦੁਤੁਕੇ, ਇਕਤੁਕਾ ਅਤੇ ਛਕੇ ਆਦਿਕ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਰ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ___ 

ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕੇ ੭ ਇਕ ਤੁਕਾ ੧ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੮੧ ) ਵਿਚ ਆਏ 

ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅੱਠ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਅੱਠਵੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ। 

ਰ ੧. ਕਿਓ ਅਤ ਇਥੇ ਪਉੜੀ ੫ ਨੂੰ ਪਉੜੀ ਮਹਲਾ 

ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਣਾ ਹੈ। 

੨. ਰਹਾਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ 

ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਯਾ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਰਹਾਉ” ਅੱਖਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ _ 
ਕੋਸ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਟੇਕ ਯਾ ਸਥਾਈ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਹੈ ਠਹਿਰਨਾ ਯਾ ਰੁਕਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਤੋ' ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਵੀ “ਰਹਾਉ ” ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਵੀ “ਰਹਾਉ” ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 

` ਇਕੋ “ਰਹਾਉ? ਹੈ: 

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਨਾਮੁ ॥ 
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਰਹਾਉ॥ 

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ਪ, ਪੰਨਾ ੨੬੧) 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ “ਰਹਾਉ” 

ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ “ਰਹਾਉ” ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ 
ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ “ਰਹਾਉ” ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੀ “ਰਹਾਉ” 

ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਰਹਾਉ” ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕੇਵਲ 

“ਰਹਾਉ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਰਹਾਉ? ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
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ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀ ਪਰ ਅੰਕ ਨਹੀਂ 
ਉਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਘੁਰੁ : ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਘਰੁ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੁ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਗ-ਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਘਰੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧ ਤੋਂ ੧੭ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ 

ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: $£5 

ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ -ਬਿਉਰਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਰੈ ਕਿ. ਰੀ 

ਰ ਮਰੇ ਸਗ ਹਦ ਸਿਰਿ ਲਿਗ ਕੀਨ 

ਤਾਲ ਵਿਚ ਜੌ ਜੋ ਰਾਗ ਦਾ ਸਬਦ ਵਾ ਬਵੀ ਉਚੀ ਸੋ ਸੌ ਗਾਉੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਲ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ”” 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੩੪ ਉਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

_ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

ਗ੍ਰਾਮ (ਪਿੰਡ) ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਘਰ ਹਨ। ” 
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ: ““ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ ਇਕ ਤਾਲ, ਦੂਜਾ ਸੂਰ 

ਅਤੇ ਮੂਰਛਨਾ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸਰਗਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ੧ ਤੋਂ ੧੭ ਤੀਕ ਘਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ' ਗਵਯੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ 

ਰਾਗ ਦੇ ਇਤਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੂਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਓ। ”” 
ਜਰ ਰਥ ਤਰ ਤਰ ਡੀਨ ਜਲਿ ੀ ਆਨ , ਸਹ-ਗਾਹ, 

ਚਹਾਰ-ਗਾਹ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ) 

ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਹੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੁ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 

ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿੱਖ 

ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 
ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ 

- ਵਿਅਕਤੀ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਅੰਕਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਸ 

੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ ੦੦6੦੦ 606੦0 66060%6600600900600606060006006606606606060906660606000 0 



_ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢ 

ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰ ਮਹਲਾ ੧, ੨,੩,੪,੫ ਅਤੇ ੯ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 

ਤਰਤੀਬ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਲ ਬੰਦਾਂ 

ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਂ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ 

ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੰਦ ਆਦਿਕ ਹਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

੧ਉਂ ̀ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 

ਰਾਗੁ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 

ਮੌਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਹਿ ਜੜਾਉ॥ ਕਸਤੂਰਿ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰਿ ਚੰਦਨਿ ਲੀਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ॥ 
ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ॥੧॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ॥ 
ਮੈ ਆਪਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਘਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ॥ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਿ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗਿ ਪਸਾਉ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ॥੨॥ ਸਿਧੁ ਹੋਵਾ ਸਿਧਿ ਲਾਈ ਰਿਧਿ ਆਖਾ ਆਉ॥ 

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ॥ ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ॥੩॥ 

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਲਿ ਲਸਕਰ ਤਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ॥ ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ॥ 

ਰ ਮਤੁ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ॥੪॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੪) 

ਇਤ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ॥੪॥੩੩॥ (ਪੰਨਾ ੨੬) 

_ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਘਰੁ ੧..... ਰ 

ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 

ਆਰੰਭ ਹੋਂਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ੧, ਫਿਰ ਰਹਾਉ 

ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕ ੧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਾਉ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ੨, ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੩ ਅਤੇ ਚਾਰ 
ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ੪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ੧ ਇਸ ਗਲ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ੪ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ੩੩ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
_ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੬ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅੰਕ ੩੩ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ੪ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ 

_ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ੩੩ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ। 

੪ 
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ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਵਲ 

ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸਰਬ 
ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਂਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 
ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

_ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀ' ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ 

ਸਮਾਜ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੰਦਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ 
_ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੇ 

` ਪਦੇ, ਪੰਜ ਪਦੇ, ਚਉਪਦੇ, ਤਿਪਦੇ, ਦੁਪਦੇ, ਚਉਤੁਕੇ, ਛੱਕੇ, ਡੱਖਣੇ, ਪਉੜੀ, ਸ਼ਬਦ, ਸਲੋਕ ਅਤੇ 
_ ਸਵਈਏ, ਅਤੇ ਸੋਲਹਾ ਆਦਿ ਦੀ.ਵਰਤੋ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਬਾਵਨ 

ਅਖਰੀ, ਥਿਤੀਂ, ਛੰਤ, ਵਾਰ, ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਿ, ਕਾਫੀ, ਅੰਜੁਲੀਆਂ, ਸਤਵਾਰੇ, ਪੱਟੀ, 

ਬਾਰਾਮਾਹ, ਸੱਦ, ਕਰਹਲੇ, ਗਾਥਾ, ਰੁੱਤੀਂ, ਪਹਰੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰੈਣ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ' ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਨ 

ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਾ ਬੌਧਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ ਹੈ। ਦਸਾਂ 

ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ, ਰੰਗ-ਰਤੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 

ਜਲੌਂ ਹੈ। ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸਫਰ ਸਭ 

ਗੁਰਬਾਣੀ -ਪਸਾਰ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਬਾਣੀ 

ਨਾਦ ਦੀ ਸੱਚ-ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਰ ਰ 
`_____ ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸੱਚ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। 

_ (੧੫੮੮ਈ:) ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ੨੨ 
ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕਥਾ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ-ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ 
ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ੩੯ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ੬੭੫ 



ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਵਪੂਰਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਅਧਾਰ-ਸ਼ਿਲਾ ਪਰਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ । ਉ£ 
ਗੁਰਬਾਣੀ-ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ 1 

ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ,ਬੇਟੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇੰ 
ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿ 
ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ |? 
ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ [ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਪੰਥੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 

ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਰਚਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰਿਆ ਗਿਆ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਥਾ-ਵੀਚਾਰ ਦੇ` ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ 

ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।_ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਗ੍ਰੰਥ 

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਰਾਮਾਂ, ਅੱਧਕ 
ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 
ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 

ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ੧੮੮੩ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਗਿਆਨੀ 

ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਇਆ 
_ਜੋ ਸੰਨ ੧੯੧੮ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਂਟੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿ ਧਿਰ ਦਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ੰਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ੧੯੪੦ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰ 
ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ” ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ੧੯੩੦ ਵਿਚ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਮਤਿ ਰ 

_ ਭਾਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੀ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਨ 

ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿਘ ਲਖੂਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ੧੯੩੬ ਤੋ ੧੯੪੧ ਤਕ ਅੱਠ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ 



“ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 

੧੯੪੧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਵਾ ਹਰਿ ਪਰ ਨਰ ਸਿ ਗੰਜ 

ਨੇ ਰਲਕੇ, “ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ-ਵੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸਟੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਜਕਲ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
`___ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ, “ਸੰਥਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” 
ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਂਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ੬੦੭ ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਣ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ੧੯੬੨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ੍ 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨ 

_ ਲਾਸਾਨੀ ਸੋਧਕ ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 
ਸਾਰੰਗ ਲੋਕ, ਫੇਜ਼ ੨, ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੌਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਧੇਰਿੰਕ ਟੀਕਕਾਰੀ ਵਿਚੇ ਨ ਬਰਨ ਅਗੇ ਪੰਰਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਟੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਅੰਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ _ 
ਇਸੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ , “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਅਧੀਨ” ਦਸ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕ 

ਨਵੀ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 

______ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ , ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਵੀ , “ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ - 

੧੯੯੪ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰ ਇੰ 
____ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ 

ਸਿ ਨ 
ਬਿਰਾਜੇ | [੬ 

ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਹੂ 



੧੯੬੨ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕ ਅਤਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 

_ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਣੈ ” ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਨ 

੧੯੮੨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ੧੯੯੨ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ੧੪ ਪੋਥੀਆਂ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ 
ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

ਟੀਕਾ ੨੦੦੭ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਵਲੋਂ 
ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਸੁਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਰ 
_ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਰਨਸਟ ਟ੍ਰੰਪ (11੦ /੦। 3੧੧0੧ ੧੮੭੭) ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ 

_- ਅਤੇ ਮੈਕਾਲਿਫੁ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ. 

ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ 

ਗਏ। ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ _( 5 300 3੫101 5310੭ ੧੯੬੦) ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ 

ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 

ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਿਬ ਵਲੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ (5॥। 5੫੫ 3੨੧ 53100) ਵੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ੧੯੯੦ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰ੍ 

ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਕਿਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (71੦ ੬5੪੦੧੦੦ ੦੧ $। 30੫ 3੩0੧ 
53100), ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ ੨੦੦੦ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਚਾਹਲ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਯੋਗ ਯਤਨ ਹਨ। 
ਮੇਰੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਵੀ ਅਤਿੰਅਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ। 
ਡਾ. ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ) ਵਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੀਕਾ 

ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, 

%%%੯ਊ॥ 
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ਹ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ | 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰ [" 

_ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਵਲੋਂ, “ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰ 
(੧੯੮੭) ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁਆਰਾ.ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹ 

ਹਨ। ਵਾ ਹ 

ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ [.: 
_ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ੧੯੯੬ ਵਿਚ, 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ” ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਰਿ 

_ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਹਾ ਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਂ ਕਰਾਂ। ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਣਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ੨੨੩੯ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼” ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ 

ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ੨੦੦੧ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ੨੦੦੨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 
ਵਰ ਰੀਤਿ ਜੀ ਵੀ ਵਨ 

ਹਨ। 

ਹਥਲਾ ਯਤਨ: ਉਪ ਜਸਕਰਨ ਚ -ਬਵਜੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ ਦਿਆਂ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨ 

ਜ਼ਿਕਰ ਮੈ' ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾ. ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 

ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਥਾਂਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 

ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 

ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ____ 

ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ 
ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਚਾਰਣ ਕੌਸ਼: ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਕਟ ਵਿਚ ਛੋਟੇ 

ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿਚ 
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ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਬਿਸਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ (,) 

ਕੌਮੇ ਦਾ ਚਿਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿ 
ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ 
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਸੀ.ਡੀਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ੬ 

ਅਰਥ ਕੋਸ਼: ਹਥਲੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਲੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 

ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। 
ਅਰਥ ਬੋਧ: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ 

ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਬੋਂਧ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 

ਜਾਵੇ। ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਵੀਰ ਕੰਵਲਜੀਤ 

ਸਿੰਘ (ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ), ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ. ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 

ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ 

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦ-ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ । 

ਕਿਰਨਾਂ ਵਲ ਤੋਰਿਆ । ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਘਣ-ਛਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 
ਰ ਡਾ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਯਤਨ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਭ ਯਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 
ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। 

ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤਕ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖਰੀ 

_ ਥਾਹ ਪਉਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੂਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈਆਂ 

ਬੇਅੰਤ ਭੁਲਾਂ ਲਈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਮਝਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। 

ਓਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) 



੪ 
ਇੱ 

ਡ 

9 

੪ 



/ਏਕਾ ਪਰ੪#-ਆਤਸਾ(ਓ#ਕਾਰ) /ਨੈਰੰਤਰ ਸਰਲ /ਵਆਨਕ' ਹੰ/ 

ਸਤਿਨਾਮੁ(ਸ਼ਤ ਨ%? ਕਰਤਾ 

ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ,ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਪ ਰੀ 

ਪੁਰਖੁ(ਪੁਰਖ) ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ (/ਨੈਰਫੌਰ) 
ਨਰਲ /#ਆਪਕ(ਹਸ਼ਤ?) ਭੈ ਵਾਲ਼ /ਵਹਾਨ ਤੱ ਓਲੇਰਾ।ਓਅਕਾਰ) ਵੈਰ ਗਹਿਤ(ਓਅੰਕਾਰ) 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ।; ਮੁਰਤ) 

ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋ ਰਹਿਤ (ਤ੍ਰੈਕਾਲ-ਅਤੀਤ) ਸਰੂਪ, ਹਸਤੀ 

ਸੈਭੰ ਗੁਰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ ) 

`_ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ (ਪੁਸਾਟ) 
ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ) 

ਓਅਕਾਨ(ਪਰਮਾਤਨਾ) /2ਕ' ਤੈ ਕੇਵਲ /ਏਕ' ਹੈ//ਏਲੇ ਲਈ ਸ਼ਹਹੇੜਾਂ ਨੰ ਓਲੱਕਾਰ' ਤੱ ਘੰਹਲਾਂ ਨਣਤਾਂ ਵਾਲ਼ਾ 
5 ਥਕੇ ,ਏਨ' ਨੂੰ' ਉੜਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ/ 6ਅਕਾਰ' ਦੇ ਨ੍ਰੂਪ ਦੀ ਹੱਦ, (ਸਸ਼ੇੱ ਤੱ ਦੀ ਆਹੈਲਾਂ ਅਤ) ਸਲੀੰਵ 
ਕਾਲ ਤੱ ਹੋ/ ਉਹ ਸਰਲ /#ਆਪਕ' ੪ਰਸ਼, ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਾਹਨੰਡਾੰ ਵਨੂਦ' ਦਾ ਨਰਜਨਹਾਰ ਹੈ, ਲੱ ,ਕ੍ਰੈਸ਼ਣੀਂ ਦੀ ਸ਼ਲਨਾ 
ਕਾਰਕ, ਆਗ ਉਨਾ /ਫਲ ਨੁਭਾਣਆਨ' ਫੀ ਨ/ #%ਕਾਰ' ਨੰ ਸ਼ਾਨ ਲੂਹਿਸੰਡ ਲਟ? ਲੱ ਤੰ ਫਾਲਾ /ਫਧਾਨ(ਸਗੀਆਂ 
ਭਉ /ਨਿੱਕਆ /ਨੈਰ' ਲਖ? ਝਣਆ ਹੇ, ਆਘ' ਓਸ ਤੱ ਉਲੌਰਾ ਨੰ/ ਪਰਨਾਤਸਾ ਹਰ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇ ਵੌਰ' /ਵਰੱਧ' ਤੱ 

ਦੀ ੬ਪਰ 6. #ਲਵਾ ਨਆਊਸ਼ਟ 2/ ਈਸ਼ਟਾ ਸਰੂਪ ਨਨ ਟੀ ਪਕੜ ਤੱ ਪੜ੍ਹੇ 2. ਨੇ ਲੀ ਕਿਆ ਇਸਦੀ 
#੍ਰੂਪ' ਨੂੰ ਪੂਭ/ੰਢਤ ਨਗ" ਕਰਟੀ/ ਇਹ ਲਨ# #ਰਣ /ਵਚ ਦੀ ਨਗੀ' ਆਉਂਦਾ/ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਆਹੀ 
ਤੱ ਹੋਇਆ 2, ਭਾਵ ਓਹ ਨਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਨੈਤ ਹੈ/(ਜਣੰ' ਕੱਲੀ ਸਨਆਤ' ਖਣਨ ਟ ਨਾਗਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ? 
ਗਾਰ _ਨਰੂਪ ਓ%#ਕਾਰ, ਆਪਣਾਂ ,ਕ੍ਧਾ-/ਊਕਟਾੰ ਰਾਨੀ ਨਾਧਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲ /ਨੈਰਾਲਾ ਕਰਾ /ਏੱਏੈ ਹਨ/ 

ਰ੍ ਰ ॥ ਜਪੁ ॥ 
/ਏਹ ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲ ਭਾਣਾ ਦਾ ਨਨ ਨ/ ਨ ਦੇ ਔਰਥਾਂ ਤੱ ਨੱਕੇਤ' 2, ਕੈ ਇਨ ਠਾਣਾ ਦਾ ਝਾਰ` ਸਾਰ' 
ਲਾਪ' ਕਰਨਾ 2. ਤਾਕ %ਕਾਲ £ਰ੪' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ /ਨੈੱਖੇ' /ਨੈਧਾਂਤਾਂ ਟਾ ਠਨੋਆਲਾੀ ਤੱਰ` ਤੇ ਲੱਹ` ਹੈ ਨਕੇ/ 

ਆਦਿ(ਆਦ) `__ਸਚੁ,(ਨੱਠ) ਜੁਗਾਦ(ਨੁਨਾਏ? ਸਚੁ ॥(ਨੱਚ? 

ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ` ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ 
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ਓਹਾ_ਸ਼ਰਲ-/ਵਆ੫ਕਾ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੱਦ; ਸਰੜ ਪੂਨੈਮੰਡ ਦਾ ਰਚਨਾਂ ਤੱ ਪੈਲਾਂ ਅਥਵਾ ਕਾਲ ਆਰੰਭ ਨੱਣ 
ਤੱ ਪਹਲਾਂ ਵਾ ਨ. ਨੁਨਾੰ ਭਾਵ ਸ਼ਦੱ' ਸਨ ਦੀ ਕਨਿਆ ਆਰੰਤ ਹੱਟ ਉਸ ਵੇਲ ਵਾਂ ੰ/.... 

ਹੈ ਰ ਭੀ ਸਚੁ , (ਸੱਠ? ਨਾਨਕ, 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ __ ਵੀ. ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਹੇ! ਨਾਨਕ 

ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥ (ਸੱਠ? 
(ਭਵਿਖ ਵਿਚ) ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ _ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ 

...ਨੇ/ ਨਾਨਕਾ/ /£ਹ ਹੱਦ ਵਰਤਮਾਨ /ਵੈਲ ਦਾ 6, ਅਤੇ ਡਵਖ' /ਵੋਚ ਵਾਂ ਸਫਾ ਸ਼ਾ ਲਈਂ ਰਹੌਗਨੰ/ 
#ਨੂਹਾਂ ਅਕਾਲ-੪ਰਯੀ ਅਤੇ ਨੈੱਖੇ ਨੰਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੇੜ ਲੀ ਨੇ, ਸੇ ਭਾਣਾ ਦੋ ਟਰਸ਼ਨ ਰਾਗਾਂ" /ਉੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਦ, .ਹਲਤਾੀਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਟੀ ਚਰਚਾ; 2/ਲ਼' #ਤਰ' ਅਤੇ /ਏਨ ਆਰੰਭਕ ਸਲੱਕ /ਵੋਚ ਕਾਤਾੰ ਹੰ//ਏਹਾ 

#ਲਕਾ /ਏਕ' ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਬਾਣਾ ਦੀ ਨਲ ਰਚਨਾ ਤੱ ਘਹਲਾਂ ਨਸਸ਼ਕਾਰ' ਰੂਪੀ #ਗਲਾਲਰਣ' ਹੰ/ 

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ(ਨੱਲ? _ ਨ।ਨਾਂ? ਰ ਹੋਵਈ, 

ਸ਼ੌਚ(ਸੁੱਚ) ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ(ਆਤਮਿਕ) ਨਹੀਂ ਰ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਜੇ ਰ ਸੋਚੀ।ਮੱਲ? ਲੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

ਭਾਵੇਂ,,ਬੇਸ਼ਕ (ਮੈਂ) ਸੁੱਚ ਰਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ 

ਭਾਦੰ” ਨੰ" ਸਗੀਰ' ਨੂ” ੰ ਵੇੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਝਾਨਗਾ ਤ੍ਰਆਵਾਂ (ਤਰਲ /ਏਲ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਨੁੱਓਆ ਆਹੰਟਕ) ਨੂੰ” 
ਨੱਥਾ ਵਾਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤ-ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀ ਆਤਨੈਕ' ਆਂਵੈੱਤਰਤਾ ਨਹੀੰ ਹੱ ਸਕਦਾ /... 

ਚੁਧੈ, __ ਚੁਪ .. ਨ(ਨ9 ਹੋਵਈ, 
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ (ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ) ਨਹੀਂ `__ ਹੋਂ ਸਕਦੀ 

ਜੈ __ ਲਾਇ `_ ਰਹਾ(ਰਹਾਂ? ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ 
ਭਾਵਂ,ਬੇਸ਼ਕ . ਲਾਕੇ, ਲਗਾਂ ਕੇ _ ਦ੍ਾਂ,ਰਹਾਂ ਅਖੰਡ ਲਿਵ, ਇਕ-ਰਸ ਸਮਾਧੀ 

...ਭਾਦ” ਨੰ /ਨੈਰੱਤਰ ,2ਕਾ ਰਸ ਠੁੱਪ-ਸਸਾਆੰਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਥਾੰ, ਲੀ 

ਟੈਕਾਏ ਨਹਾ ਨ ਸਕਦਾ/... 

ਭੁਖਿਆ, (ਡ/8ਆ? ਭੁਖ __ ਰ੍ ਨ।ਨਾਂ? ਉਤਰੀ, 
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ਜੇ ਰ੍ ਬੰਨਾ(ਰੰਹਾਂ? ਪੁਰੀਆ।(੪ਗੰਆ? 

ਭਾਰ ॥ 
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ (ਵਜ਼ਨ) 

...ਭ#ਆੰੱ ਗਹੇਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਭੁਖਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵਰਤ ਆਇ ਰਖਣ ਨਾਲ ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ #ਲਣ ਦੀ ਆਤਨੀਕਾ 

ਭੁੱਖ $ਗਾੀੰ ਨਹੀੰ ਹੱ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇ' ਡੂ#ਆਂ ਗਹੈਣ ਦੀ ਉਆ ਲਣਾਂ ਕੱਠੀ ਨਗੀਰ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ” ਗੰ 

ਬੰਨੂ ਲਈ ਲਾਂ ਰੱਕ ਲਏ #ਨ੍ਹਾਂ /ਫਲ ਭਰਾਕਾ ਆਹਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੱਦ ਹੈ/(ਲੱਗ ਆਹਟ ਲੱਕ ਆਮਓਿਆਤਨਕਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈਂ ਯੱਗ ਅੰਭੈਆਨ ਰਾਗ” ਹਠ-/ਨੋਗ੍ਰਹ ਦੁਆਰਾ, .ਟੈਂਦ੍ਰਿਆਂ ਨੂੰ” ਨੂ, ਭਾਵ ਵਨ /ਉਲ ਕਰ /ਨਿਆ 

ਕਾਰਣ ਸਨ/ ਲੱਠੇ ਸ਼ਸ਼ੇੱ ਲਈ /#ਨਾਂ ਭਜਨ ਤੱ ਗਹਿੰਦੇ ਸਨ)... 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ(/ਨਆਣਪਾਂ? ਲਖ ਹੋਹਿ, (ਨੋ?) 

ਤ।ਤਾਂ? ਇਕ ਨ(ਨਾਂ? ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥(ਨਾਲ) 

ਤਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ _ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ/ਜਾਂਦੀ ਸੰਗ,ਸਾਥ 

...ਸ ਕਸ ਮਨੁੱਖ /ਵੈਲ ਅਣਨਿਣਤ' (ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਦ-/ਵਵਾਦ?) ਬੱਨੇਕ` ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਾ ਹੱਡ ਤਣ ਫੀ 

ਗਾਨਆਰ ਝਣਨ ਵਾਲੇ ਅਆਨੈਆਤਸਕਾ-ਆਰਨ /ਵੋਚ, ,/ਏਹ ,ਏਕ' ਵੀ ਨਾਲ ਨਗੀੱ' ਜਲਦ). ਭਾਵ ਨਹਾਈੰ ਨਗੀੱ 

ਹਾਂ ਦ/... 

ਕਿਵ।/ਕੇਂਵ) ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, 

ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

ਕਿਵ(/ਨਾਂਵ) ਕੂੜੈ ਰ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥(ਪਾਲ) 
ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ, ਅਸਤਿ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ,ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ _ਕੰਧ,ਪਰਦਾ 

..- ਲੇ. ਨੈਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ /ਏਗੀਆਂ ਏਆਰਾ ਅਨੋਆਤਨਕ' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਗਾੰ ਹੱ ਸਕਦੀ ਨਾਂ ਸੱ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਲਈ ਯੱਗ ਨਗ ਹੱ ਸਕੀਟ? ਤਾਂ /ਫਰ' ਵੇ ਗਨਆਰ ਅਥਵਾ ਸੱਠ ਵਰਗੇ ਹੱ ਸਕੀੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ 
ਰਾਹੀ ਸ਼ਠਿਆਰ ਬਣਨ /ਵੈਦ਼' ਨੂੜਾ ਟਆਂ #ਹੜੀਆਂ ਪਗਾਵਰਤੀਆਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਆਨੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਹ ਝਣਕ 

ਲੜੀਆਂ ਹਨ; ਓਹ ,ਕਵੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?... 

ਹੁਕਮਿ(ਟਕਨ) ਰੰਜਾਈ।ਰਜ਼ਾਣ?) ` ਚਲਣਾ, 

ਪਰਮਾਤਮ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਰਨਾ 



6 ੧ “ () ਵੀ <੩੩੬&੬੬੬==- < ] [ਚ ੩੬> <॥੮ਟ 
੮ ੭੨ ` ੨੬੮ $€7% `ੱ੨੨=੨4੫੦ .ਪ) ਨੌਂ ੧ ੭ 

&_ (੩੩ ਡਾ" << ਲ)-ਚੇ ੧ ਵੇ ੮੨੭ ਅੰਕ ੧ ਤਤ ਰੀ 
2 ੧ ਗੜ ਲਿ ੧੬. “੧੧੮੩ 

੯ ੯੨੦੦੩ ਆ ਚ 

ਨਾਨਕ, ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥ (ਨਾਲ) 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਦਿਤਾ,ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਸਾਥ 

--(56' ਦੈ “ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਯੰਗ ਹੱਣ ਵਾਨਤੇ /ਏਕੰ /ਏਕ' /€ਧੀ ਥਾਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਏਵ ਜੰ ਦਸ਼ਦੇ ਹਨ 
/ਕ)? ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਜੀਵ ਨੂੱ` ਪਰਆਾਤਮ-ਆਗਨਆ /ਵਚ ਭਾਵ ਉਨ ਲੱਿਵਗੀ /ਵੇਧਾਨ, ਨੰ ਪ੍ਰ/ਹ#ੰਡ ਦੀ 

` ਰਚਨਾ ਦੋਨੇ ਨਾਨ ਹਾੰ /ਨੈਲ /ਇਤਾ ,ਨਆ ਨ ਅਨੁਨਾਰ ਤੁਰਨਾ ਠਾਗੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਲੰਵਨ ਛਤਾਤਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਗੰਦਾ 6 / 

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ(ਹੱਵਨ) ਆਕਾਰ, 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰੂਪ,ਵਜੂਦ 

ਹੁਕਮ(ਹਕਨ)' ਨ(ਨਾ? ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥ 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਪਰਲਾਤਆਾ ਦੇ ਟੰਵਾੀ-/ਵਗਾਨ ਅਨੁਨਾਗ, /ਏਸ਼' ਸਾਰੇ /੍ਰਿਸਟਆਨ ੫ਸ਼ਾਨੇ ਟਾ ਨੈਰਮਾਣ ਗੋਇਆ 2. ਪਰ /ਏਸ਼ 

ਮਹਾਂ-/ਨੈਯਲ' ਦਾ /ਵੈਸ਼ਲੰਸ਼ਣ ਨਗ ਕੀਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ/ਭਾਫ' ਉਸਦਾ ਅੱਤਾ ਨਗ ਪਹਏਆ ਜਾ ਨਕਣਾ/... 

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ (ਹਵਨ) ਜੀਅ, 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਜੰਤ(ਅੰਡਜ,ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ) 

ਹੁਕਮਿ(ਨਕਨ) ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ___ ਮਿਲਦੀ ਹੈ _ ਆਦਰ, ਮਾਣ 

-.-ਟਿਫਗਾਂ-/ਵੈਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੰ ਕੂਰਰਸੰਡ ਦੋ ਸ਼ਾਨ ਜੰਵ-ਲੱਤ ਹੱਦ /੬ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ /ਏਲ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਆਣ ਦੰਡੇਆਣਾ ,ਲਦਾੀ` ੰ/... 

ਹੁਕਮੀ ਰ ਉਤਮੁ (£ਤ% ਨੀਚ, 
ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਅਤਿ-ਚੰਗੇ ਨੀਵੇਂ, ਭੈੜੇ 

ਹੁਕਮਿ(ਹਕਮਨ? - ਲਿਖਿ(/ਨ੩) ਰ ਦੁਖ ਰ 

ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥ (ਖਾਣਗ/ਹੈ? 

ਖੁਸੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ _ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਰੈ 
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...ਹੱਤਾੰ /ਨੈਲਆ' ਅਨੁਸਾਰ ਗੀ (ਜੀਵ)? ਲੰਨ ਤੈ ਭੰੜੇ ਝਣਣੇ ਹਨ; ਅਤ /ਏਸ਼ /ਨੈਲਨ' ਦੇ /ਨੈਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰ ਉਹ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਨੰਫਾਂ ਭੱਗਦੇ ਹਨ/... 

ਇਕਨਾ 

ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ 

ਇਕਿ।/£ਕ) 

ਕਲ ਕੁਝ 

ਹੁਕਮੀ 

ਈੱੜਫਗਾਂ /ਵੈਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ 

ਬਖਸੀਸ, (ਭਖਲੀਲ਼? 

ਭਵਾਈਅਹਿ ॥ (ਭਵਾਲੀਅ/ਹ? 
(ਜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਗੌੜ /ਵੋਲ) ਭਾਫਾਲੀਦੇ ਹਨ 

__“ਰਮਾਤਨਾ-ਰੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਆਂ ਤ #ਹਰ ਅਤੇ ਭਅਲ਼ ਨੌ ਜ਼ਾਂਲੀ ਹ, ਅਤੇ ਕਈਂ ਏਸ ਟੈਫੀ-/ਨੈਲਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੌਫਾਂ (ਆਵਾਗਫਣ ਦੇ ਗੜ /ਏਚ) ਡਵਾਣੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ (ਅੰਦਰ) ਸਭੁ (ਸਭ) ਕੇਂ, 

ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇਕ ਕੋਈ 

ਬਾਹਰਿ।ਲਾਹਣ) ਹੁਕਮ ਨ(ਨਾ? , ਕੋਇ ॥(੨2) 

ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ __ ਕੋਈ ਵੀ 

... ਸਰਲ ਯੂ/ਨਮੰਡ, ਸ਼ ਛੰਸਿਵਗਾਂ-/ਵੈਧਾਨ ਆਨੁਨਾਰ ਰਲ /ਓਹਾ ਹੈ, ਕੁੱੜ ਦਾ /ਏਸ਼ ਹੁਕਨ ਤੱ" ਲਾਹਰਾ 

ਨਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲਵੇ 

ਤ(ਤ? ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ(ਨਾ? ਕੋਇ ॥੨॥(ਕੱਏ/ 
ਤਦ __ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ __ ਕੋਈ ਭਾਵ ਉਹ 

- ....ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਲੇ ਕੱਈੀਂ /ਏਸ਼ /ਵਸਨਾਦੀਂ /ਫਹਾਨ` ਨੂੰ ਸਮਡ ਲਵ, ਤਾਂ /ਡਰ' ਏਹਾ ਅਠੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੱਕ ਗੱਲਾਂ 

ਨਹ?” ਕਾਰਣਾ/ ੍ 

ਗਾਵੈ ਕੌ ਤਾਣ, (ਤਾਣ? 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥ (ਤਾਣ) 
ਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ/ਵਿਚ ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ 
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ਨ ਕੈਸੇ ਕੱਲ (ਉਸਦਾ. ਝਥ/ਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ)? ਸਮਰਲਾ ਲਾਂ ਸਕਤਾ ਹੱਢ, (ਤਾਂ) ਕੱਟ (ਹਰਨ-ਨਾਹਕ, 

ਅਕਾਲ-ਪਰਸ਼ ਦਏ? ਝਠ ਦਾ ਲਸ਼ ਨਗਨ ਕਰਦਾ 2/... 

ਗਾਵੈ ਕੌ, ਦਾਤਿ(ਟਾਤ) ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੂ ॥ (ਨੰਨਾਣ? 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ) ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਮੰਨਦਾ ਹੈ _(ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ) ਨਿਸ਼ਾਨ,ਚਿਨ੍ਹ 

ਕਲਾ (ਹਰਮ' ਨਾਹਕ, ਓਸਟਆਂ) ਦਾਤਾਂ ਨੂੱ“.(ਓੱਸ਼ਲਾੀਂ /ਮਹਰ) ਛਾ /ਨੈਲ਼ਾਨ ਸਮਝਕੇ (ਉਸਦੀ /ਨੈਫਤਾ ਸਲਾਹ) 

ਨਹਏਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

ਗਾਵੈ ਕੌ, ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ।ਫਠਤਿਆਣਆਂ) __ਚਾਰ ॥ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ___ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉੱਚਤਾਵਾਂ, ਉਸਤਤਾਂ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ 

..-_ਕਈਾ (ਹਰ# ਸਾਧਕ)? ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਨੇਆਲੀਆ! ਅਤੇ ਸ਼ੱਟਰ ਉਸ਼ਤਤਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

ਗਾਵੈ ਕੇਂ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ (/ਵ੪੦? ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਫੰਜਾਰ) 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ __ ਇਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕਠਿਨ, ਔਖਾ ਵਿਚਾਰ, ਚਿੰਤਨ 

ਕਣਾਂ (ਹਰਨ ਸਾਧਕ) ਕਾਨਨ /ਨਆਨ ਅਤੇ (ਲੰਗਰ) /ਓਂਤਨ ਦੁਆਰਾ (ਪਾਰਲ਼੍ਰਹਮ ਦਾ ਲਲ੍? ਨ/ਇਨ 
ਕਰਦਾ ਹ/... 

_ਗਾਵੈ ਕੇ, ਸਾਜਿ(ਨਾਜ਼) ਕਰੇ ਤਨੁ (ਤਨ) ਖੇਹ ॥ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ,ਵਿਨਾਸ਼ 

...ਕੱਲੀੰ (ਪਰਮ ਸਾਧਕ; /ਏਸ਼ ਲਈਂ ਉਸਦਾ ਲਨ) ਨਹਏਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਕੈ (ਅਕਾਲ £ਰਸ? ਸਗੀਰਾਂ ਨੂੰ /ਨੈਰਜਾ 

ਕੰ /ਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ /ਇੰਟਾ 2/... 

ਗਾਵੈ ਕੌ, ਜੀਅ ਲੇ ਫਿਰਿ।/ਫਨ) ਦੇਹ ॥ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀਵਨ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਕੇ __ ਫੇਰ, ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

--ਕਾ (ਪਰਮ ਸਾਧਕ, ਪਾਰੜ੍ਹਹਨ ਦਾ ,/ਏਸ਼ਾ ਕਰਕ ਲਨ) ਕਹਟਨ ਕਰਣਾ ਹੈ ਕੈ ਉਹ ਲੀਨ ਬਖਸ਼ਾ ਕੰ 

ਫਰ ਵਾਧਨ ਲੀ ਲੈਦਾ ਰੈ/... 

ਗਾਵੈ ਕੌ, ਜਾਪੈ ਦਿਸੇ ਦੂਰਿ ॥(ਏਰ? 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ, ਲਗਦੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੈ ਦਿਸਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਵਿਥ ਤੇ 
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...ਕੱਣਾੰ (ਹਰਨ ਸਾਧਕ ਅਕਾਲ #ਰਕ' ਦਾ /ਏਨ ਲਈ ਜਸ? ਨਾਨ ਕਰਟਾ ਹੈ ' (ਉਨ ਨੂ #ਕਾਲ-#ਰਸਾ 

ਬਹੁਤ) ਗਾ ਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਗਾਵੈ ਕੇਂ, ਵੇਥੈ ਹਾਦਰਾ _ ਹਦੂਰਿ ॥ (ਹਟੂਰ? 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ, __ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ 

..-ਕੱਈ (ਹਰ ਨਾਹਕ, /ਨਸ ਲਲਾੀੰ ਜਲ? ਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ #' (ਅਕਾਲ-ਪਰਸ' ਨੂੱ` ਓਹ? ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ਰ 
ਫੌਖ਼ਟਾ 2/... 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ, ਨ(ਨਾ? ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥.ਤਟ) 

...(5%ਤ' ਧਰਸ-ਨਾਹਕਾਂ ਨੇ ਓਸਦੀਆਂ /ਨੈਫਤ ਸਲਾਨਾ ਦ?) ਕੜਾ /ਆਨ ਕਤ? (ਪਰ /ਛਰ' ਵੀ ਓਸ 
ਦਾ /ਨੈਫ਼ਤ' ਸਲਾਹਾਂ /ਵੈਲ ਕਲਾਂ ਫ? ਕ&ਆੰ ਨਗ ਆਉਂਦੀ... 

ਕਥਿ(ਕਥ/ ਕਥਿ(ਕਥ? ਕਥੀ, ਰ 
ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 

ਕੋਟੀ।ਕੱਟ?? ਕੋਟਿ(ਕੱਟ? ਕੋਟਿ ॥(ਕੱਟ) 
ਕਰੌੜਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੌੜਾਂ ਨੇ __ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ 

---ਕਾਰੜਾ (ਹਰਮ-ਸਨਾਧਕਾੰ ਨੰ) ਕਰਤ ਕਰਤ ਫਾਰ ਆਖ ਆਲ ਕੰ (ਅਕਾਲ £ਰਲ' ਲੀਆ #ਫ਼ਤ' ਸਲਾਹਾਂ 

ਦਾ ਲਸ? ਵਰਨਣ ਕੰਤਾ (ਪਰ ਕਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦਆਂ ਨੈਫਤ' ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਅਕੱਝ` ਕਲਾ ਨਕ ਨਠੀੱ/2... 

ਦੇਦਾ(ਦਦਾ) ਦੇ, 
ਦੇਵਣਹਾਰ, ਦਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਲੈਦ(ਲੰਦ? ਥਕਿ।ਥਕ? ਪਾਹਿ ॥ (੫7? 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

-<-(ਘਾਰੜ੍ਹਹਮ) ਦਾਤਾਰ (ਜੁਗਾਂ ਲੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੰ' ਕਰਨੈਮੰਡ ਦੇ ਲੰਆਂ ਨੂ” ਦਾਤ) /ਇੱਟਾ ਨੰ, (ਏਾਤਾਂ) ਲੰਣ ਵਾਲੇ 
ਪਲ ਜਾਏ ਰਨ (੪ ਖਰਨੰਨਰ ਅਬੱਕ' ਨੰ/2... 

ਜੁਗਾ(ਨਨਾਂ? ਰ੍ ਜੁਗੰਤਰਿ, (ਲੁਨੱਤਰ? ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥ (੪੭? 
ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੁਗ-ਅੰਤਰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ, _ਖਾਦਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ _ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 
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... (ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ, ,/£ਤਨੀਆਂ ਬੰਖਤ ਹਨ /8) ਨਸਰਲ-ਕਾਲ 52” ਨੂਨਾਂ ਲੁਨਾਂ /ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

(ਜੀਫਾ-ਲੱਤੂ? ਖਾਈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਹੁਕਮੀ ਜੁਕਮੂ, (ਰੁਕ __ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥(ਰਾਠ) 
ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ(ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) _ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ __ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 

---#ਾਗਲ੍ਹਹਨ` ਨੰ ਲੱ #ਹਾਂ-/ਹਾਨ ਝਣਇਆ ਹੈ (ਓਨੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਕ੍ਰਾਨਿਸੰਡ' ਦੈ ਕਾਰ' /ਵਹਾਰ ਨੂੰ” ਲਾਉਂਦਾ 

ਹੀ/... 

ਨਾਨਕ, ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥ (ਫਰਵਾਹ) 

ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 

ਹੈ ਨਾਨਕਾ/(ਓਨ)? ਦੰਘਰਫਾਹ' (ਾਰਲ੍ਹਹਆ, ਪਰਨੋਲ਼ਰ` ਨ੍ਰਨਿਮੰਡ ਦੈ /ਏਨ ਕਾਰ-/ਵਹਾਰ ਨੂ ਜਲਦਾ` ਵੌਖਕੇ? 

ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹ' /ਨਹਾ` ਹੀ/ ਰ੍ 

ਸਾਚਾ - ਸਾਹਿਬ, (ਸਹਸ? ਸਾਚੁ (ਸਾਦ) ਨਾਇ, (ਨ£? 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸੁਆਮੀ (ਓਅੰਕਾਰ) ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ (ਮਹਾਂ-ਵਿਧਾਨ) 

ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥(%੫ਾਰਠ) 

ਓਹ ਨਆਆੰ ਨਦਾ-ਸਸੋਰ ਗਹੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. %ਤੰ (ਆਪਣੇ ਐਨ ੭ਹਾਂ-/ਨੈਲਮ/ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਓਹ' ਕ੍ਰਾਨਨੰਡ ਛਾ 

ਕਾਰ-/ਵਹਾਰਾ ਜਲਾ /ਰਹਾ` ਹੈ, ਓਹ ਦੀ ਸਦਾ? ਅਟਨ ਹੈ/ ਸ਼ ਝੰਅੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੰ ਹੱਲ # ਆਰ ਹੰ/... 

ਆਖਹਿ(ਆਅ?? _ਮੰਗਹਿ,(#ੱਗਓ? ਦੇਹਿ(ਏਨ) ਦੇਹਿ, (ਏੋਠ) 

ਆਖਦੇ ਹਨ _ਮੰਗਦੇ ਹਨ ` (ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ) ਦਿਓ ___ (ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ) ਦਿਓ 

ਦਾਤਿ(ਦਾਤ? ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ (ਦਾਤਾਰ) 

ਦਾਨ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ (ਓਅੰਕਾਰ) 

-- (#6#ਡ ਜੀ, ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱ ਦਾਤਾ? ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ।& (ਪ੍ਰਭੂ ਲਂ/ ਸਾਨੂੰ? /ਏ6 
/ਇਓ/ ਦਾਤਾਰ (ਪ੍ਰਡੂ £ਹਰ ਦੰ ਘਰ /ਵਲ ਆਕੇ) ਦਾਤਾਂ (ਬਯਠਿਸ਼? ਕਰਣਾ ਹੈ/... 

ਫੇਰਿ,(/ਫੌ੭ ਕਿ ` ਅਗੈ ਰਖੀਐ 
ਫਿਰ ਕੀ ਅਗੇ, (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਏ, ਧਰੀਏ 
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ਜਿਤੁ(ਐਤ? ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ_ ॥ (ਫਰਲਾਰ? 

ਜਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ ਪਵੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

,..(ਲਾਠੋ ੪ਦਾਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾੰ' ਓਸ ਕੱਠੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ) /ਡਰ' ਵਹੰਗੁਰੂ ਨੰ ਦੇ ਅਨ, ਕੰ ਰਸ਼ੀਏ 

ਭਾਵ ਭੋਟਾ ਕਰੀ ,ਕ /ਨੈਸ ਨਾਲ ਛਲਿਵਗੀ-ਦਰਲਾਰ' (ਸਾਨੂੰ? /ਏਸ਼ ਪਦੇ ਅੜਵਾ` ਉਸ ਦੋ ਦੀਦਾਰ ਹੈਂ ਲਾਣ?... 

ਮੁਹੌਂ(ਨਨਂ? ਕਿ __ ਬੋਲਣੁ (ਬੱਲਣ) ਬੋਲੀਐ, 

ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਸ਼ਬਦ ਆਖੀਏ, ਕਹੀਏ 

ਜਿਤੁ(ਐਤ) ਸੁਣਿ(ਨਣ) ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥(/4ਆਰ/ 

ਜਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਰਖੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

....ਹਹਿ' /ਵੈੱਚੇ /ਕੈਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਜਨ ਲਾਗੀ, /ਨਸ਼ ਨਾਲ (ਪੁਡੂ ਉਨੂ ਨੂ? ਠੁਣਕੇ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ)? /#ਆਰ 
ਕਾਰ 7... 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ (ਨਲ) ਨਾਉ ,(ਨਾਓ? 
ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਰ, ਪੂਰਨ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਸਰੂਪ,ਹੋਂਦ 

ਵਡਿਆਈ (ਫਡਆਣ?) ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਵਚਾਰ) 

ਗੁਣ, ਮਹਾਨਤਾ ਚਿੰਤਨ 

(ਸਹਰ ਲਾ ਉੱਤਰ #ਖਸ਼ਟ ਹਨ 8) ਆੰਘਹਿਤ ਵਲੋਂ (ਜਦ £ਰਨ' /#ੜਾਉ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੁੱਦਾ ਨ? ਸਫਾ ਅੰਝੇਰਾ 

ਗਹੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ /ਓਤਨ' (ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ /ਆਰ' ਕਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਡੂ-ਟਰਲਾਰ' ਦੋ 
ਛੀਟਾਰ' ਹੈਂ ਲਾਂਟੇ ਹਨ?/... 

ਕਰਮੀ ` ਆਵੈ ਕਪੜਾ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਜਾਮਾ, ਦੇਹ 

ਨਦਰੀ __ ਮੌਖੁ (ਸੋ ਦੁਆਰੁ ॥ (ਦੁਆਰ) 
ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖ਼ ਰਾਹੀ ___ ਮੁਕਤੀ ਦਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਪੂ ਲਾ ਝਖੈਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਗੰਰਕ ਜ਼ਾਆ /ਨੈਲਦਾ ਨੰ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਕ੍ਰਆਾ-ਕਟਾਲ, ਆਹਰ ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 
੭ਕਤਾੰ ਛਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਖਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ 
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ਨਾਨਕ, ਏਵੈ(ਏਵੰ) ਜਾਣੀਐ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਵੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। 

ਸਭੁ(ਨਭ) ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥(ਗਿਆਰ? 

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਉ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਓਅੰਕਾਰ 

,..ਨ/ ਨਾਨਕਾ/ /ਏਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਗੰਦਾ ਹੈ, ਨ ਉਹ ਸੱਠ ਦਾ ਨੱਸ; ਪ੍ਰਡੂ-ਪ੍ਰਮਤਸਾ ਸਭ ਕੁੱਡ 
ਆਗ ਹਾੰ ਹ/ 

ਥਾਪਿਆ ਨ(ਨਾਂ) ਜਾਇ, 

ਸਥਾਪਤ, ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਕੀਤਾ ਨ।(ਨਾਂ? ਹੋਇ ॥ 

ਬਣਾਇਆ, ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ 

(ਓਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਥਾਤ ਨਗਾੀੰ' ਕੀਤਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਂ (ਓਂਹ ,ਕੈਸ਼ੋ ਦੋ? ਭਣਏਆਂ ਹੱਦ' /ਇਰਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ/... ਰ੍ 

ਆਪੇ ਆਪਿ,(ਆ੫) ਨਿਰੰਜਨੁ (/ਨੋਰਜਿਨ? - ਸੋਇ ॥ 
ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ(ਓਅੰਕਾਰ) ਉਹ/(ਪ੍ਰਭੂ) 

-. ਉਹ #7ਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱ ਭਾਹਰ (ਓਅੰਕਾਰ) ਆ੫ 2. ਆਗਣੇ ਆਪ ਤੱ (ਪਰਗਟ ਗਇਆ? / 

ਜਿਨਿ(/ਨੈਨ? ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਿ(#ਨੁ? ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥(#ਾਨ) 

ਜਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਿਆ _ ਤਿਸ ਨੇ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਦਰ 

...ਨੰਲਨੇ (ਓਅੰਕਾਰ ਨੂ? #ਮਓਆ, ਉਨ ਨੇਂ (ਪੂਰਡੂ ਦੀ ਟਰਨਾਹ /ਫਚ? ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਨਤ' ਕੀਤਾ ਹੈ/... 

ਨਾਨਕ, ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ (ਨਧਾਨ) 

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗਾਈਏ, ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ 

---ਹ./ ਨਾਨਕਾ//ਆਈ' ਉਸ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਪੂਡੂ ਆਂ ਵੰਡਿਆਲੀਆਂ? ਣਾ ਨ/ਏਨ ਕਗੀਏ /... 

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ 

(ਪਰਮਾਤਮ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜਸ) ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ (ਪਰਮਾਤਮ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ) ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ 

“੧ 

ਨ ਡਾ 2੨7੮੬ 

ਹੂ ਹੂ ! .੯"੧ 
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ਮਨਿ(ਨਨ) ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥(ਡਾਓ? 

ਮਨ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਈਏ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ 

---(#ਓ/ ਓ%ੱਕਾਰ ਟਆੰ ਦਡਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਲਨ? ਨਾਏਨ ਕਗੰਏ, (ਉਲਟੀਆਂ? ਫਡਆਲੀਆਂ ਨੂੰ” ਸ਼ੂਵਣ 

ਕਗਾੀਏ ਅਤੇ /ਹਰਣੇ /ਵਲ (ਪਰਨਆਾਤਨ) /#ਆਰ ਠ/ਹਰਾਣਾਏ /... 

ਦੁਖੁ (ਏ੩) ਨ ਪਰਹਰਿ, (ਪਰਹਰ) 

ਤਕਲੀਫ਼ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਵਾਰ ਕੇ 

ਸੁਖੁ (ਨ#ੱ%) ਘਰਿ(੫ਰ) ਲੈ ਜਾਇ ॥ 

ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ, ਵਿਗਾਸਘਰ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚ ਲੈਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਲੱ ਧਰਨ-ਸਾਹਕਾ ਪਰਨਾਤਨ' ਵਡੋਆਣੀਆਂ ਦਾ ਨਨ ਗਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਠ? ਦਸ਼ਾ ਤਕਨਜੰਫਾਂ ਨੂੰ” ਨੈਵਾਰਾ 
ਕੰ ਅਨੰਦ ਅਤੇ /ਵਗਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /ਓਰਟੇ-ਘਰ /ਵਲ ਨੰ ਨਾਂਟਾ 2 /... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨਾਨ? ਨਾਦ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨ੨) _ ਵੇਦ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਡੀ ਜਾਂ ਸੰਖ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ _ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ, ਗਿਆਨ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੦) ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ 

-ਉਰੂ' ਦੇ ਨਕ ਦੁਆਰਾ (ਓੰਚ/ਰੈਤਾ ਸ਼ਲ਼ਟ' ਹੀ #ਠੇ ਲਲ?) ਨਾਦ' ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ #ਥ' ਦੁਆਰਾ (ਓੰਗੰਰਤ' ਸੜਦਾ 

ਹੀ ਸੰਨ ਭਲ) ਫੋਣ' 2/... 

ਗੁਰੁ (ਡਾਨ) ਈਸਰੁ ,(ਲੰਸ਼/ ਗੁਰੁ (ਨਰ) 
ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ 

ਗੋਰਖੁ (ਰਸ) ਬਰਮਾ, 

ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਢੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥ 

ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਮਾ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ(ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਮਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ) 

ਉਹ ਹੱ (ਸੌਨੇ ਲਣ?) /$ਵ' ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੰ (ਸ਼ਨੇ ਲਈ) ਨੱਰਖ' ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੰ (ਮੰਨੇ ਲਈ? ਲ਼ੂਹਆਾ ਨ, ਡਰ 
ਗੰ (ਨੇਨੇ ਭਈ? ,ਓਵ' ਨ ਦੀ ੫ਤਨੀ ਘਾਰੜਤਾ 2/ 
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ਜੇ ਹਉ (ਹ6? ਜਾਣਾ, ਆਖਾ(ਆਕਾਂ? ਨਾਹੀ, (ਨਾ? 

ਜੇਕਰ _ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 

ਕਹਣਾ ।ਕ/ਨਣਾ? ਕਥਨ(ਕਥਕਨ? ਨ।ਨਾਂ) ਜਾਈ ॥ 

ਆਖਿਆ ਬਿਆਨ, ਕਥਨ __ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ 

ਸੂ. ਮੈ (ਕਅੰਕਾਰ ਬਾਰ) ਨਾਣ ਦੀ ਲਵ! ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦਾ/(ਓਸ ਅਕੱਠ ਦੀ ਕਲਾ ਦੋ? /ਓਆਨ' 

ਨੂ. ਆਆ ਨਠੀੱ ਲਾ ਸਕਦਾ /... 

ਗੁਰਾ, ਇਕ ਦੇਹਿ(ਟੋਨ) ਬੁਝਾਈ ॥ 

ਹੇ! ਗੁਰੂ ! ਇਕ ਗਲ, ਇਕ ਸਮਝ ਦੇਹ, ਦੇਦੇ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ।%ਆ?? ਕਾ ਇਕ(/£ਕ) ਦਾਤਾ, 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸੋ ਸੈਨ? ਵਿਸਰਿ।/ਵੇਨਰ) ਨ।(ਨਾਂ? ਜਾਈ ॥੫॥ 

ਉਹ(ਪਰਮਾਤਮਾਂ) _ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲ, ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ 
>> 

.-.ਹ/ ਹਰਾ / (ਨੌਨੰ? /ਕਾ ਨਲ ਦੀ ਸੜ ਦੇ /ਏ6) #' ਨਾੇਆਂ ਲਵਾਂ ਨੂੰ” ਟਾਤਾਂ ਦੋਣ ਵਾਲਾ (ਪਡੂ? /ਏਕਾ 
ਹਾੰ ਹੈ #ਤੇ ਉੰਹ' ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨੂ (ਕਦੀ €) ਡੁਲ ਨਾਂ ਲਾਵੇ/ 

ਤੀਰਥਿ (ਤਰਕ? 

ਨਾਵਾ, (ਨਾਵਾਂ? ਜੇ ਤਿਸੁ (ਓਸ? ਭਾਵਾ, (ਭਾਵਾਂ)- ` 
ਨਾਵ੍ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤਿਸ ਨੂੰ(ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) `___ ਚੰਗਾ ਲਗਾਂ 

ਵਿਣੁ (/ਵੇਣ) ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ।ਨੁ੭ਏ) ਕਰੀ ॥ (ਕੰ? 

ਬਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲਗਣ . ਕੀ ਨਹਾ ਕੇ ਕਰਾਂ 

(ਨ? ਤਰਲਾ /ਫੈਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨੂਾਵਾਂ ਲੇ ਪਰਲਾਤਮਾਂ ਨੂੰ` ਚੰਨਾ ਲਾਂ (ਪਊ ਪੁਝੂ ਨੂੰ? ਨਾਂ ਜੱਗਾ ਲਗਣ' ਤੱ ,£ਹ 
/ਟਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰ ਕਰਾਂ ?(ਡਾਵ /ਏਨ ਛਾ ਕਾਂ ਲਾੜੇ 672... 

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ(#ਰਠ)? _- ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, (ਵੇਖਾਂ? 
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ਵਿਣੁ (/ਵੈਣ) ਕਰਮਾ।(ਕਰਨਾਂ? ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥ (ਲਈ? 

ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ 

...(ਪਾਰੜੂਹਨ ਨੰ) /ਲੈਤਨਾ ਬੂਰਾਹਨੰਡ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਨ? ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ % /ਹਨਾਂ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਦ0 /ਮਹਰਾ 

ਤ' ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਨੰ ਨਲਟਾ ਹੈ? (ਨੇਂ ਨੰ ਛ? ਲੰ ਲਵਾਂ?... 

ਮਤਿ(8ਤ) ਵਿਚਿ।/ਵੈਚ) ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿੰਕ, 

ਬੁੱਧੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਚ,ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ 

ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥ 

...ਲੰਕਰਾ /ਨੈਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨ ਆ ਨੁਣੀਣ ਤਾਂ (ਹਰ#' ਸ਼ਾਨਕਾ ਦ0 ਨਰਤ' ਭਾਫ' ਚੰਤਨਾ' /ਵੋਚਾ ਰਤਨ, ਸਵਾਹਾਰ, 

ਮੋਕਾ /ਲੈਹ ਕਨਤਾਂ ੫ੱ#ਰਾਂ (ਵਰਗੇ ਪਰਆਾਤ#-ਕੁਣ' ਅਤੇ ਲੰਨਆਣੀਆਂ) ਉਤਪੰਨ ਹੈਂ ਲਾਂਏ ਹਨ/... 

ਗੁਰਾ, ਇਕ ਦੇਹਿ(ਦੇਹ) ਬੁਝਾਈ ॥ 

ਹੇ! ਗੁਰੂ ਇਕ ਗਲ, ਇਕ ਸਮਝ ਦੇਹ, ਦੇਦੇ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ 

ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ (ਲਿਆ? ਕਾ ਇਕੁ (/ਏਕ) ਦਾਤਾ 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸੋ ਸੈ।ਨ? ਵਿਸਰਿ(/ਟਸ਼ਰ) ਨ(ਨ$ ਜਾਈ ॥੬॥ 

_ ਉਹ(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਮੈਨੂੰ ਭੁਲ, ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ 
੨ 

:--ਹ/ ਹਰ / (ਨੰਨੂ? /£ਕ' ਨਲ ਦੀ ਨਸਡ' ਦੇ /ਇਓ ਨ ਸ਼ਆੰ ਲੀਵਾਂ ਨੂੱ` ਦਾਤਾਂ ਦੋਣ ਵਾਲਾ (ਪੁਡੂ? ਟਕਾ 

ਨੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੰਨੂ (ਕਾਂ ਫ? ਛਲ ਨਾ ਲਾਵੇ/ 

ਜੇ ਜੁਗ __ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ _ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥ 
ਜੇਕਰ _ ਯੁਗਾਂ ___ਚਹੁੰਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ _ ਵਧ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਹੋਂ ਜਾਵੇ 

ਲੰਕਰ (ਕੈਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦ? ਉਮਰ ਲਾਰ ਨਨਾਂ ਨਨ ਹੱ ਲਾਦੇ ਅਤੇ /ਫੋਰ /ਏਸ਼ 2 ਵੀ ਹੱਡ ਫੱਹ ਟਸ਼' ਨੁਣਾਂ 
ਹੈ ਲਾਵੰ... ਰ੍ ਰ੍ 

` ਨਵਾ(ਨਵਾਂ? ਖੰਡਾ (ਖੰਡਾਂ) ਵਿਚਿ(/ਫ) ____ ਜਾਣੀਐ 

ਨੌਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ 



੩ ਇੰ 

ਪਨ 0 
ਦਰ ਮਿ 

੧੬ ੪7੧੧) 
/ 
੧ 

( 

35; ਪ੍ਰ [ 4 ( () ਕਿ ੬ 
੬ ==== ਣਾ << “੯ 

੮੭੬੬ ੨੧੦੨੩ ਆ ਚ 

ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਚਲੈ ਸਭੁ (ਸਭ? ਕੋਇ ॥ 

ਸੰਗ, ਸਾਥ ਤੁਰੇ ਹਰ(ਇਕ) - _ਕੋਈ 

-(ਉਹਾ' /ਏਤਨਾ ਨਾਲਫਰਾ ਹੰਦੇ 8) ਹਰਤਾ ਏ' ਨੰ ਸੰਡਾਂ ਅੰਦਰ (ਹਰ' ਕੰਠ? ਉਨ ਨੂੰ” ਜਾਣਦਾ ਹੱਫੇ (ਭਾਵ 
ਉਸਲਾ ਪ੍ਰਹੀਆ ਹੱਦ? ਅਤੇ ਰਰ' ਕੱਛ (ਸਤਕਾਰ ਵਜ? ਹਦ 
ਕਹਿਣਾ #ਨਦਾ ਹੱਵੋ)... 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ(ਨਾਉ? ਰਖਾਇ ਕੈ, 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉਤਮ ਨਾੰ ਰਖਵਾ ਕੇ 

ਜਸੁ(ਨਸ? ਕੀਰਤਿ (ਕਰਤ) ਜਸ(ਨਗ? ਲੋਇ ॥ਨ) 

ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ 

...ਓਹ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀਸਟ ਨਾਨ ਰਖ਼ਵਾ ਕੰ (ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ /ਫਜ਼ ਉੱਘਾ ਨਾਮਵਰ ਹੱਕ? ਸੰਨਾਰ /ਵਲ ਸ਼ੰਭਾ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰ ਲਵੋ... 

ਜੇ ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਨਦਰਿ (ਨਦਰ) ਨਨ? ਆਵਈ 

ਜੇਕਰ ਤਿਸ ਦੀ(ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ _ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

ਤ(ਤਾਂ? ਵਾਤ ਨ(ਨਾਂ) ਪੁਛੇ ਕੇ ॥ 
ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਕੋਈ ਗਾ, 

(ਤਾ ਦੀ? ਲੰਕਰ' ਓਨਾ ਪਰਤ ਦਾ ਪਾ #ਸ਼ਣੀੰ /ਫਜ਼ (ਓਹ) ਨਗ ਆਉਂਦਾ; ਤਾਂ ਕੱਈੀਂ ਉਨੀ #ਲ਼ਰਾ-ਸ਼ਾਰ 

ਫੀ ਨਗ £ੱਜਟਾ/(ਤਾਵ' ਉਹ ਉਨ /ਏਨਨਾਨ ਫਰਨਾ ਹਵਨ; ,#ਸ਼ਲੀ ਕੱਲੀ “ਰਵਾਹ ਨਹੀੰ ਕਰਟਾ) 

ਕੀਟਾ।ਕੱਟ? __ ਅੰਦਰਿ।#ਟਰ? ਕੀਟੁ ,(ਕੰਟ) 

ਕੀੜਿਆਂ(ਨੀਚਾਂ) ਵਿਚ ਕੀੜਾ(ਤੁੱਛ, ਨੀਚ) 

ਕਰਿ (ਕਰ) ਦੋਸੀ, (ਦਲ? ਦੋਸੁ (ਟਲ) ਧਰੇ ॥ 
ਕਰਕੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆਰੋਪ, ਗੁਨਾਹ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 

---(ਨਗ" ਆਨ? ਅਨੁੱ£ ਦੀ ਅਫਸ਼ਥਾ ਤਾ? ਕਨੈਤਿਆਂ #ਕੰ/ਤਿਆਂ /ਵੋਲ ਦਾ? ਤੁੱਛ /ਨਹੇ ਕੜੇ ਵਰਗ 
ਹੈ/(ਪਰਨਾਤਨਾ /ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਨ /ਵਹੂਣ? ਨੂੰ` ਅਜੇਹਾ ਗੁਨਹਗ਼ਾਰ ਝਣਾਉਂਦਾ ਹੈ &' (੫੨ ਬੰਟੇ ਦੀ ਉਸ੍ਨੂ” 
ਨਮੂਨਾ ਕਟ #ਸਡਕੇ ਓਨੇ 2? ਗੁਨਾਹਾਂ ਟਾ ਦੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ/... 
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ਨਾਨਕ, ਨਿਰਗੁਣਿ।/ਨੈਰਗਾਣ? ਗੁਣੁ (ਗੁਣ) ਕਰੇ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਗੁਣਹੀਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ (ਪੈਦਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਗੁਣਵੰਤਿਆ।(ਨੁਣਵੀਤਆਂ? ਗੁਣ(ਨੁਣ? ਦੇ ॥ 

ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ /(ਨੁਣ ਨੈਨ-ਪਰਮਾਤਨਾ)_ਨੈਰਗੁਣੇਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣਾ ਐ੍ਖਾ-/ਊਸ਼ਟਾੰ ਦੁਆਰਾ)? ਲੰਗੋਆਣੀਆਂ 

#ਖਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਅਤ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ” ਵੀ (ਹਰ? ਲੰਨਆਣਆਂ ਏਂ /ਏਂਦਾ 2ੰ/... 

ਤੇਹਾ ਕੌ ਇ ਨ(ਨਾਂ? ਸੁਝਈ 
ਤਿਸ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਜਿ ਤਿਸੁ(/ਤਸ? `_ਗੁਣੁੰ(ਨਣ? ਕੋ ਇ(ਕੱ£) ਕਰੇ ॥੭॥ 

ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ (ਦੇ ਸਕੇ) 

ਏਹ. /ਨਹਾ ਹਰ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀ ਨੁਝਦ, ਭਾਵ ਆੱਨਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਲੱ (ਨਣ-ਨੋਨ ਪਰਮਆਾਤਨਆਾ ਵਾਂਗ? 

ਕੈਸੇ (ਨੁਣਗੀਨਾ) ਨੂ` ਲੱਨਆਣੀਆਂ ਟੇ ਸਕਦਾ ਹੱਦ / 

ਸ਼ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ _ਸਿਧਿਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਰ੍ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰੀਆ 

ਸੁਰਿ(ਨਰ) ਨਾਥ ॥ 
ਦੇਵਤੇ ਰ੍ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ 

(ਓਅੰਕਾਰ ਲੀ ਨਮ-ਹੁਨੀ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮ=ਸਬਣ 9) ਕੁਨਣ (ਭਾਵ ਅਰਤਵ? ਝੁਆਰਾ ਨ: ਘਰ, ਸਰ 

#ਤੇ ਨਾਠਾਂ ਫਰਨੇ #ਹਾਪਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ ਲਾਂਾ 2ੰ/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨਣਆਂ) ਧਰਤਿ (ਧਰਤ) ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥(ਆਕਾਲ) 

ਸਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਉਲ ਅਸਮਾਨ 

...ੂਫਣ (ਲੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਧਰ#-ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? ਧਰਤੀ ਹੌਠਲੇਂ ਬਲਦਾ (ਭਾਵ ਧਰਤ ਹੇਠ ਜਹਾਂ /ਰੋਹਾ 

ਰ? ਅਤੇ ਰਤਨ ਤਾਂ ਉਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦਏ ਸਾੜੇ ਰਜੱਾਂ ਛਾ (ਉਆਨ ਹੋਂ ਜਾ ਰ/.. 

ਸੁਣਿਐ, (ਸੁਣਨ? ਦੀਪ ਲੱਅ 
ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਟਾਪੂ (ਨੌਂ ਟਾਪੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ) ਲੋਕ(ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ) 
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ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ (ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ) 

ਪਵਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ)? ਟੁਆਰਾ (ਹਰਨ ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? ਟ੫! ਲੱਆੰ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਦੀ ਨਆਨ 

ਹ ਲਾਂਦਾ 6/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨੁਟਅ? _ ਪੋਹਿ(ਪਠ) ਨ(ਨਾਂ? ਸਕੈ ਕਾਲੂ ॥ (ਕਾਲ) 
ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੌਤ 

--ਪੱਢਣ' (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਧਰਨ ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? ਸੱਤ ਦਾ ਡਰ' ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਗੀੰ` ਕਰ ਸ਼ਣਾ/... 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾ (ਭਗਤਾਂ? ਸਦਾ __ਵਿਗਾਸੂ ॥ (/ਵਨਾਸ਼ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਖਰਨਾਤਮ-#ੰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ? ਭਗਤ-ਜਨ; ਸਦਾ ਖੌੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੀ ਅਵਸਥਾ 

/ਵੇੱਚ'_ 6/ਹਂਦੇ ਹਨ/ 

ਸੁਣਿਐ,(ਨੁਟਅ? ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ (ਨਾਲ਼) 

ਸ਼ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਟ __ ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ਤਮ, ਨਿਰਵਿਰਤ 

ਪਫਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ)? ਦੁਆਰਾ (ਹਰਮ-ਸਾਧਕ' ਦੋ? ਭੰੜੇ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਣਾਂ ਛਾ ਨਾਸ਼ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹ/... 

ਸੁਣਿਐ,(ਨ£ਅ) _ ਈਸਰੁ(ਲੰਭਰ) ___ ਬਰਮਾ __ ਇੰਦੁ ॥(੬? 
ਸ੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਵ(ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) ਬ੍ਰਹੱਮਾ(ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) ਇੰਦਰ, ਦੇਵਰਾਜ(ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) 

---ਕਰੱਵਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਹਰਨ-ਨਾਧਕ ਨੂੰ? /ਓਵ, ਬੂਹਨਾ ਅਤੇ /ਏਂਟਰਾ ਦੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਨਹੰਤਵ' ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੈ ਨਾਇ ਠੰ/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨ#ਅੱ? ਮੁਖਿ੨) ਸਾਲਾਹਣ _ ਮੰਦੁ ॥(#ਟ) 

੭--ਊਫਣਾ' (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ ਆੜ /ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ /ੱਥ` ਰਾਠੰ' (ਪਖਰਮਾਤਨਾ ਦ?? /ਨੈਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 

ਲਗਾ ਪੈਦੇ ਹਨ/... 
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ਸੁਣਿਐ, (ਨ#ਅੰ? _ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ(ਲਨਤ? ਤਨਿ(ਤਨ? ਭੇਦ ॥ 
ਸ਼ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਜੋਗ, ਜੁੜਨ ਜੁਗਤੀ ਰ੍ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹੱਸ 

ਵਣ (ਦੇ ਅਰੜਵ) ਉਆਰਾ (ਪਰਮ=ਮਾਧਕ ਨੂ ਅਤ-ਮਾਰਗਾ ਨਾਲ) ਕੜਨ' ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿ ਦੇ 

ਨਨ ਰਟਾਂ ਦਾ ,ਉਆਨ ਤੌਂ ਸਾਡਾ ਹੰ/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨਨਅੰ? ਸਾਸਤ (ਤਾਸਤ? ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ(ਨਨਰਤ? ਵੇਦ ॥ 
ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ(ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ) __ਸਿਮਰਤੀਆਂ (ਚਾਰ) ਵੇਦ 

...ੁਝਣ (ਦੇ ਅਨੁੜਵ) ਏੁਆਰਾ (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ' ਨੂੰ? ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, /ੈਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ /ਇਲਲੇ //ਆਆਨ` 

ਈਂ ਸੰਡੀੰ ਨੌਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨੰ4... 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾ (ਭਗਤਾ? ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ (/ਵੈਨਾਸ) 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

--<>ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪਰਮਾਤਮਾ /ਓੰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕ? ਭਗਤਾ-ਜਨ ਨਦਾ ਲੋੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਅਵਨਲ਼ਾ 
` /ਵੇਚਾ ਗੰਦੇ ਹਨ/... ਰ 

_ਸੁਣਿਐ,(ਨ2ਅ? ਦੂਖ __ ਪਾਪ _ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥(ਨਾਸ) 
ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ _ . ਕਸ਼ਟ __ ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ _ਦਾ __ਖ਼ਤਮ, ਨਿਰਵਿਰਤ 

ਬੁਢਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮ ਸਾਧਕ ਏ) ਭੈੜੇ ਕਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਛਾ ਨਗ ਹਾਂ ਜਾਵਾ ਹੰ/ 

ਸੁਣਿਐ,(ਨੁਣਅੰ? ਸਤੁ(੧5) ਸੰਤੋਖ, (ਸੰਤਖ? ਰ੍ ਗਿਆਨੁ ॥(ਨਆਨ? _ 
_ ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਵਾਦੀ -ਸੰਤੋਖੀ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ `____ ਗਿਆਨਵਾਨ 

ਪਵਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ)? ਟੁਆਰਾ (ਸ਼ਰਨ ਸਾਧਕ?) #ਤਵਾਲੀ, #ੱਤੱਆੀ ਅਤੇ ਨਿਆਨਵਾਨ` ਹੈਂ ਲਾਵਾ ਹੰ/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨ/2ਅ? ਅਠਸਠਿ(ਅਠਨਠ?) ਕਾ ਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ (/ਏਸ਼ਨਾਨ੍? 

ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ%ਸੱਠ=ਅਠਾਹਠ `ਢਾਂ ___ ਇਸ਼ਨਾਨ 5 

...ਬੁਣਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ) ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ## ਨ #ਮਰਨ /€ਚਾ ਜੁੜੇ ਗਹੈਣਾ 
90) ਅਠਾਹਠ ਤਨਰਲਾਂ ਟਾ /ਲਸ਼ਨਾਨ ਹੈ/... 

ਸੁਣਿਐ,(ਨੁਣੋ#? _ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? ` ਪਾਵਹਿ(ਪਾਫ?? ___ ਮਾਨੁ ॥(ਮਨ? 

` ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਕੇ _ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ 



੩੩੧42 ਨ 

>> ₹੬੬ ੨] ੧7 ੮੩ ਘਲ> ਸਾ ਦਾ [$੨੭ ੨੭੧੯ “੨੧੨ [ 
੬੧੧ “੨ 4੧੬ ( ) _2>੧੧- ੭. ੨੨ £ 

%- (੧੬2 <<>-੧6”)--<੩ =੨” ਅੰਕ ੩ 

ਕੱਖ ਰ੍ ੯ ਛੱ 
੧7 ਡ==== ੧੨੦੮=-._ ੪ 

(੨7 = 2੭੭ ੪ 

.. (ਫੰਦ, #ਾਸਤ੍ਰ, #ਪੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਝ ਧਜਮ ਕਭਾਂ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੜ ਪੂ ਕਤ ਮਣ #ੱਤੜ ਮਲੀਨ 
ਉਹ (ਭ਼ਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ੂਵਣ (ਦੋ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਂ ਜਾਇ ਹੰ/ 

ਸੁਣਿਐ,(ਨ&ਅੰ? ` ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ(ਸਨਨ) _` ____ਧਿਆਨੁ ॥((ਉਆਨ) 
ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰ੍ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਤ 

---ਉਟਣ' (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਟੁਆਰਾ (ਹਰਨ-ਸਾਹਕਾ ਦ?) ਨੁਰਤ ਆਤਨਕਾ-ਅਡੰਲਤਾ ਵਾਲਾ ਅਫਲਸਕਾ /ਵੇਚ਼ 

ਸੜ ਲਾਂਚ ਠੈ/ ਰ੍ 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾ(ਭਗਤਾਂ? ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥(/੬ਨਨ? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

ਹੀ ਨਾਨਕਾ/ (ਪਰਲਾਤਨਆ-/ਓੱਤਨ ਟੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੰ? ਭਲਤਾ-ਜਨ ਸਦਾ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਅਫਸ਼ੜ਼ਾ 

/ਵੋਚਾ_ ਰ/ਹਂਦੇ ਹਨ/... 

ਸੁਣਿਐ ,(ਨਣਆਂ? ਦੁਖ __ਪਾਪ ਰ੍ ਕਾ ` ਨਾਸੁ ॥੧੦॥(ਨਕ) 
ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ____ ਕਸ਼ਟ __ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ਤਮ, ਨਿਰਵਿਰਤ 

---ਊਂਫਣਾ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮ-ਸਾਧਕਾ ਦ) ਭੰੜ ਕਰਲਾਂ ਅਤੇ ਕੜਣਾਂ ਦਾ ਨਾੜ ਹੋ ਜਾਵਾ ਹਮ... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨੰ? ___ ਸਰਾਂ(ਨਰਾਂ? ਗੁਣਾ (ਗੁਣਾ? ਕੇ ਗਾਹ ॥ 
ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾਂ _ਦੇ,ਵਾਲੇ ਗਾਹ ਲਈਦਾ 

...ਉੱਢਣ' (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਟੁਆਰਾ (ਹਰਨ-ਨਾਧਕ? ਲੰਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨੂੰਦਰਾਂ ਨੂੰ” ਗਾਹ' ਲੈਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਐਡ 
ਡੱਆੰ ਰੱਡਾਂ ਲਾ ਲੰਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ੫ਤਾ ਲਗਾ ਲਾਂਦੀਂ ਹੈ/... 

ਸੁਣਿਐ, (ਨਣ#? ਸੇਖ (8੨੭ 
ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਖ (ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) 

ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ (ਜਾਨੀ ਰ 

ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

<<ਊਂਵਣਾ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ) ਦੁਆਰਾ (ਸਰਮ ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? 5&; ਘਰ ਅਤੇ ਝਾਣਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਨੱਰਵਮਲਾੀ #ਆਹੰਤਫ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਦਾ ਹੈ/... 
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੭ % ੨੨੦੩ ੧੨੩੬੨ ॥< 

(੬ ੦ ਆ । 

-_ਸੁਣਿਐ, (ਨੁ2ਅੰ? ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ।੫ਾਵ£? ___ ਰਾਹੁ ॥(ਰਾਠ) 

ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ ਐੰਨ੍ਹੇ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ 

...ਬੁਫਣ (ਦੇ ਅਨੁਭਵ)? ਦੁਆਰਾ ਅੰਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਨਆਨੀ-£ਰਲ਼' (ਪਰਨਾਤਨ) ਆਰਗਾ ਦਾ ਗੱਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ' 
ਲੱਦ ਹਨ/... ਰ 

ਸੁਣਿਐ, (ਨਣਅੰ? , ਹਾਥ ਰ ``ਰੈਂਵੈ __ ਅਸਗਾਹੁ ॥(ਅਨਗਾਹ) 
ਸ਼ਰਵਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹ, ਰਹੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ, ਅਗਾਧ 

---ਊਡਣ' (ਏ ਅਨੁਭਣ) ਠੁਆਰਾ ਅਗਾਸ਼-ਬੰਧਾ ਕਰਾਓ#ਡੀ ਰਹੰਨਾਂ ਛਾ ਆਨ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾਂ (ਭਗਤਾਂ? ਸਦਾ __ ਵਿਗਾਸੂ ॥ (/ਵਨਾਨ? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _. ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

../ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਕਮ=/ਨ ਦ ਅਨਵ ਕਰਕੇ? ਭਗਾਤਾ-ਲਨ; ਹਿਤ 

ਵਿਚ ਗਓਇ ਹਨ/ ਰ੍ ਰ੍ 

ਸੁਣਿਐ, (ਨੁਟਅੰ? ਦੁਖ __ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ (ਨਲ) 
ਸ਼੍ਵਣ ਦੁਆਰਾ _ ਕਸ਼ਟ __ ਦੁਸ਼ਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਖ਼ਤਮ, ਨਿਰਵਿਰਤ 

....ਸ਼ੁਫਣ (ਛੇ ਅਨੁਭਵ? ਦੁਆਰਾ (ਪਰਮ-ਸ਼ਾਧਕਾ ਏ) ਡੰਡੇ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾੜ ਹੌ ਜ਼ਾਂਟਾ ਹੰ/ 

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ, (ਨਤ) ਕਹੀ ਨ,ਨਾਂ) ਰ ਜਾਇ ॥ 

ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖੀ,ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ 

#ਨਨ' ਭਾਵ /ਓੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲ (ਹਰ#-ਸਾਧਕ) ਠੰ #ਅਵਨਲਾ ,5ਆਨ ਨਹੀੰ ਕੱਤ ਲਾ ਸਕਦਾ/... 

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

...ਲੰਕਰ ਕੰਲੀੰ (ਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰ#-ਸਾਧਕ ਲੀ ਅਵਸ਼ਝਾ) /$ਆਨ' ਕਹੇ ਤਾਂ /ਹਡੇ' ਪਛਤਾਉਂਾ ਹੈ/... 

ਕਾਗਦਿ,(ਕਾਨਦ) _ ਕਲਮ ਰ੍ ਨ(ਨਾਂ? ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥ (/ਨਖਣਹਾਰ) 
ਕਾਗਜ਼ ਲੇਖਣੀ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਲੇਖਕ 



.. (#ਨਨ, ਭਾਵ /ਓੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਮ-ਨਾਹਕ' ਦੀ ਅਫਸ਼ਲਾ /ਆਨ' ਕਰਨ ਲਣ£ ਨਾ ਕੱਠੀ ਕਾਨਸ਼ਾ 

ਹੈ, ਨਾ ਕੱਠਾਂ ਕਲਨ' ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟ /ਨਿਖਾਰੰ/... 

ਮੰਨੇ ਕਾ, ਬਹਿ ਕਰਨਿ (ਕਰਨ? ਵੀਚਾਰੁ | (ਵਲਾਨ) 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਰਚਾ,ਵਿਆਖਿਆ 

...(ਨਆਣੇ ਲੱਕ) ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਗੋਆਂ ਦੀ (ਅਫਸ਼ਬਾ ਦ ਬ਼ੰਠ & ਵੰਲਾਰ-ਚਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਊ 
ਕੱਲੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼, ਕਲਨ' ਜਾਂ /ਨੈਖਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ#-ਨਾਧਕਾਂ ਦੀ ਆਤਨੀਕਾ #ਵਨਬਾ ਦਾ /$ਆਨ' ਨਗ ਕਰਾ 
ਨਕਦਾ)... ਰ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ , (ਨਾਨ? ਨਿਰੰਜਨ (/ਨੋਰਜਨ) ਹੋਇ ॥ 

ਇਹੋਂ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ 

...ਡਹ'. ਨਹਾ 5, #7ਇਆ ਤੱ ਗਠਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਾ #ਗੂਖ/... 

ਜੇ ਕੇ ਮੰਨਿ(੭ਨ) ਜਾਣੈ ਮਨਿ(ਮਨ? ਕੋਇ ॥੧੨॥ 

ਜੇਕਰ __ਕੋਈ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ _ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 

...ਲੰਕਰ' ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ /ਫਲ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਅਥਵਾ ਸਸਡੇ (ਤਾਂ ਨੀਂ ੪ਤਾ ਲਗਣਾ ਹੈ. #' ਹੇ 
ਨਹਾ ਹੈ #ਆਹਣਆ ਤੱ ਗਠਿਤ ੪ਰਮਾਤਨਾ ਦਾ ਨਰੂ੫%... 

ਮੰਨੈ ਰ ਸੁਰਤਿ(ਨਰਤ) ___ ਰੋਵੈ ਮਨਿ(ਮਨ) ਬੁਧਿ ॥(55) 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਉਚੇਰੀ ਚੇਤਨਾ (ਈਸ਼ਵੀਰੀ ਗਿਆਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ _ __ਮਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ 

੭#ਨਨ ਕਰਨ ਟੁਆਰਾ (ਧਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ)? ਦੇ “ਨ ਅਤੇ ਠੱਲ /ਫਚ ਇੰਚੌਗੀ ਲੰਤਨ ਭਾਵ ਛਲਵਗਾੀੰ-/ਨਆਨ(ਟਾ 

ਪ੍ਰੱਕਾਲ਼ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ 62... ੍ 

ਮੰਨੈ, ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ _ ਸੁਧਿ ॥(ਨ੦) 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ(ਭਵਣਾਂ) ਦੀ ਸੂਝ, ਗਿਆਨ 

--ਮੈਨਨ ਕਰਨ' ਵਾਲ (ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਨੂੰ? ਨੂੰਹ ਭਵਨਾਂ ਦੀੰ.ਨੂੜ' ਹੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨੰ/... 

ਮੰਨੈ, ਮੁਹਿ?) ਚੋਟਾ(ਰੱਟ?) ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਮੂੰਹ ਉਤੇ __ ਸੱਟਾਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ_ ਖਾਂਦਾ 



੫੨੫੧੨-੮੨੯੨੨ <੬੨=-੬੩-<=-2੨-੮੬ <.<2..< ੨੩੦੧੭ <੨੧੨੧ ੮” ੨” 

੮੬>= ੮੬੧੨ ਐੱ & 7 ੩੩੬੪੩ “੬ ੯ ੩ <#= <੬੨ 
"੫੫ ੫ ਇੰ 9 "<< == ੮੩੩ << ਉ-੫ ੩ ਇੰ 7, << 
24= ੧੨ (£“, ੨ ਰੰ. ੬੭7੯੫ 7 

=-%._ (੯੮6ਇਊ ੨ <₹- ੧੯੬) ੩ 
!੩ ੧ = ੫<=== ੨ 

੭ ( ੬੦ ਅੰਕ ੩ ਕਲ `$ ੧ 
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..ਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਧਰਮ-ਸਾਧਕ' ਰੂੰ? ਨੂੰਨਿ ਉੱਤੇ (#7£ਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਦਆ?? ਸੱਟਾਂ ਨਗੀ' ਖਾਣੀਆਂ 
ਹੈਂਦੀਆਂ (ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ “ਕਾਰਾਂ ਟ ਸਜ਼ਾ ਤੱ ਝਚ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ ,ਕ6ੰਕੈ' ਧਰਮ-/ਇਤਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 

ਨਾਰੇ ੫੫ ਹੱਤੇ ਲਾਏ ਹਨ)... 

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ(ਸ਼ਾਠ) ਨ(ਨਾ? ਜਾਇ ॥ 

ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਜਮਦੂਤ(ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੂਤ) _ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ __. 

-.-#ਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਧਰਨ-ਸਾਧਕ)? ਲਮਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ (ਹਰ#-ਰਾਨ ਕੱਲ? ਨਹੀੰ ਲਾਂਟਾ/... 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ (5%), ਨਿਰੰਜਨੁ ((ਨੋਰਜਨ) ਹੋਇ ॥ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ _ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਹੈ 

:./2)ਹ ਨਹਾ ਹੈ #ਗਇਆ ਤੱ” ਗਠਿਤ, _“ਰਨਾਤਆਾ ਫਾ` ਲ੍ਰੂਪ/ ... 

ਜੇ ` ਕੌ, ਮੰਨਿ(%ਨ) ਜਾਣੈ ਮਨਿ(ਮਨ) ਕੋਇ ॥੧੩॥ 

ਜੇਕਰ _ ਕੋਈ ਰ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 

---ਲੰਕਰ' ਕੱਲਾਂ ਆਗਣੇ ਮਨ /ਵੋਚ #ਨਨ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ ਅਨ=ਾ ਨਨੜੇ (ਤਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਲਗਟਾ 2. ਨਕ /ਡਹਂ ਆਹਾ 
ਹੈ #ਹਏਆ ਤੱ” ਗਓਤਾ #ਰਨਾਤਆਾ ਦਾ ਸਰੂਆ/? 

ਮੰਨੈ , ਮਾਰਗਿ(ਮਾਰਨ) ਠਾਕ ਨ।ਨਾ? ਪਾਇ ॥ 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ,ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 

#ਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਧਰ#-ਸਾਧਕ) ਨੂੱ` ਪਰਆਾਤਮ-ਆਰਗ (ਫਲ ਲਾਇਆ)? ਕੱਛ ਰੁਕਾਵਟ ਨਗਾੰ' 

ਹੀੱਦੀਂ/... 

ਮੰਨੈ ਪਤਿ(੫ਤ) ਸਿਉ।ਨ£? ਪਰਗਟੁ(ਪਰਗਟ? ਜਾਇ ॥ 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ __ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

---ਮਨੋਨੇ' ਕਰਨ ਏਆਰਾ (ਹਰਨ-ਸਾਧਕ, ਇਤਿ ਅਲਨ ਨਤਸਾਰ-ਨਲ ਪਰ ਡਾਢਾ 

ਮਰਨ ਹੋਂ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਹੀ/... 

ਮੰਨੈ, ਮਗੁ(ਮਗ) __ਨ(ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥(੫#) 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਮਾਰਗ,ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ (ਕਰਮਕਾਂਡੀ) ਪੰਧ, ਰਾਹ 
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...#ੰਨਨ ਕਰਨ ਟੁਆਰਾ (ਹਰਨ-ਸਾਹਕ? ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਥਵਾ ੪ਖਡ ਰਗਤਿਆਂ ਤੰ ਨਗ" ਝਲਦਾ/... 

ਮੰਨੈ, ਧਰਮ __ ਸੇਤੀ ____ ਸਨਬੰਧੁ ॥ (ਨਨਕਨ) 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਧ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ 

...#ਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਸ਼ਰਨ-ਨਾਧਕ) ਦਾ ਧਰਮ' (ਡਾਵ ਰਮਨ ੫੬) ਨਾਲ਼ ਨੱਧਾ ਸਤਾ ਨੜ ਜਾਂਦਾ ਨੈ... 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ, ___ ਨਿਰੰਜਨ(#ੋਗੰਜਨ? ਹੋਇ ॥ 
_ਇਹੋਂ ਜਿਹਾ _____ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ - ___ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੈ 

--.'ਇਹਂ ,ਨੈਹਾ ਹੈ #ਹਏਆ ਤੰ” ਗਰੈਤਾ ਪਰਸ਼ਾਤਲਾ ਦਾ ਸ੍ਰੂਪ/... 

ਜੇ ਕੇਂ, ਮੰਨਿ(੭ਨ) ਜਾਣੈ , ਰਹ ਮਨਿ(ਨਨ) ਕੋਇ ॥੧੪॥ 

ਜੇਕਰ __ਕੋਈ ਮਨਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮਨ ਵਿਚ __ ਕੋਈ ਰ੍ 

ਕਲੀ ਅਪਣੇ ਮਨ /ਓਡ ਮਨ ਕਰਾਂ ਅਕਦਾ ਨਨ (ਤਾ ਡੀ ਪਤ ਲਗਦਾ ਨ ,8 ਨ ਹਾ 
ੈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਰਤ ਪਰਸਾਤਾ ਣਾ ਰੂਪ? 

ਮੰਨੈ , ___ ` ਪਾਵਰਿ(ਪਾਣ6? _. ___ ਮੈਂਖੁ(ਨ&) ਦੁਆਰੁ ॥(ਟਆਰ) 

ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ___ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ___ ਮੁਕਤੀ (ਪਰਮਾਤਮ) ਦਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

_ ੭ਨਨ ਕਰਨ ਟੁਆਰਾ (ਹਰਨ ਨਾਧਕ) #ਕਤ' ਹੈਂ ਕੰ ਪਰਨਾਤਮ-ਦੁਆਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਡੰਦਾ ਹੰ/... 

ਮੰਨੈ , ਇੰ ਰ੍ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥(ਸ਼ਾਧਾਰ) 
ਦਬ :; ਮਜਾਲ ਦੂਨਰੀ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ___ ਆਧਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਟੇਕ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣੀ 

-ਨਰਨ ਕਰਨ ਝੁਆਫਾ (ਪਰਨ-ਸ਼ਾਧਕ? ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਦੀ (ਆਪਣੇ ਵਾੜ ਮਰਨ ਕਦ 
ਕਣ? ਆਧਾਰ ਭਰ ਇਦਾ ਵਿ 

ਮੰਨੈ, ਤਰੈ, ਭਾਰੇ, ਗੁਰੁ (ਨਗ) ___ `` ਸਿਖ ॥ 
ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ___ ਤਰ ਜਾਂਦੈ ___ ਭਾਰ ਦਿੰਦੈ _ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ 

,-#ਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਹਰਸਾ-ਨਾਧਕ) ਆਧ' ਤਰਦਾ; _ਹੱਰਨਾੰ ਨੂੰ” ਤਾਰਦੈ ਅਤੇ /ਡਰ` #ਨਨ-ਕਰਤ 
ਉੰਮਦੌਸ਼ਕਾ ਭਣਕੇ ਡਾਵ' ਸਮਰੱਝ' ਹੱਕ ਹੱਰਨਾੰ ,ਨੈਥਾਂ ਨੂੰ” ਦੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ/... 
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ਮੰਨੈ, ਨਾਨਕ, ਭਵਹਿ (ਭਵ? ਨ(ਨਾਂ? ਭਿਖ ॥ 

ਮਨਨ, ਚਿੰਤਨ ਹੇ!ਨਾਨਕ ਭਾਉਂਦੇ, ਫਿਰਦੇ ` ਨਹੀਂ ਭਿਖਿਆ 

.--7/ ਨਾਨਕ/ #ਨਨ' ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ (ਹਰ#-ਨਾਹਕ) /ਭ#ਆ #ੱਗਣੋ ਨਹਾ" /ਫਰਣੰ, ਭਾਫ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰ 

ਭਟਕਣਾ ਅਤ #ਥਾਜਾੀੰਂ #ਮਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ 2 /... ਰ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ, (ਨਨ? ਨਿਰੰਜਨੁ (/ਨੋਗੰਜਨ? ਹੋਇ ॥ 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮ-ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ 

4-./2ਹ' ਉਹ ਹੈ #ਹਣਆ ਤੱ ਗੰਠਤ ੫ਰਆਤਨਾ' ਦਾ ਸਰੂਪ/ 

ਜੇ ਕੈਂ, ਮੰਨਿ(#ਨ? ਜਾਣੈ, ਮਨਿ(#ਨ) _ ਕੋਇ ॥੧੫॥ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮਨ ਵਿਚ ___ ਕੋਈ 

...ਲੰਕਰ' ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅਨ /ਫੈਲ #ਨਨ' ਕਰਕ ਜਾਣੇ ਅਥਵਾ ਸਮੇ (ਤਾੰ ਗੰ ਪਤਾ ਲਗਟਾ' ਹੈ ਨ ,ਏਹਂ ਹਾ 
ਹੈ, #ਹਣਆ ਤੱ ਗਠਿਤ, ਪਰਸਾਤਨਾ ਦਾ ਮ੍ਰੂਪ/) 

ਪੰਜਾ ਪਰਵਾਣ, 

ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਜਨ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਕਬੂਲ, ਸਵੀਕਾਰ 

ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ (ਪਰਧਾਨ) 

ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ-ਜਨ ਮੁਖੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦ ਵਾਲੇ 

(ਭੁਵਣ ਅਤੇ #ਨਨ' ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਰਨ-ਮਾਹਕ) #ੱਤ-ਲਨ ਭਣ ਲਾਂਏ ਹਣ/ (ਓੱਠ) ਪਹੁ ਹੱਟ ਸੱਤ-ਸ਼ਨ 

(ਰੱਤੀ ਏਰਗਾਹਾ /ਵਲ)? ਘਰਵਾਣ' ਨੁੱਦੋ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲੇਹੇ ੫ਰ-ਜਨ ਨੰ ੫ਰਨ਼ੈਸ਼ਰ` ਦੋ ਦਰਲਾਰ /ਵੋਚ ਪਰਗਾਨ 

£ਰ੪' ਹੱਦ ਹਨ/... 

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ, (ਪਾਵ/ਹ? ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥(#ਨ? 
ਪੰਚ ਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ _ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ 

--<ਜਾ-ਲਨ; _ਪਰਆਾਤਮ-ਣਰਗਾਹਾ /ਫਲ ਆਦਰ ੰਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ /... 

ਪੰਚੇ `ਸੋਹਹਿ, (ਲੱਗ) __ ਦਰਿ(ਟਰ) _ਰਾਜਾਨੁ ॥ (ਰਾਜਾਨ? 

ਪੰਚ ਜਨ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਸੁਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ __ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਰ੍ _ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 
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...ਪੰਡਿ-ਸਨ (ਆਧਣਾਂ ਅਨਆਤਨਕ ਉੱਚਤਾ ਕਰਕ? ਰਾਜ ਦਰਲਾਰਾਂ /ਵੈਲ` ਦੀ ਸ਼ੰਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਪੰਚਾ(ਪੰਰਾਂ? ਕਾ, ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਏਕੁ(ਏਕ) ਧਿਆਨੁ ॥ ((6ਆਨ? 

ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਕ ਰ੍ ਸੁਰਤੀ, ਬਿਰਤੀ 

:-4ਰਫਾਣਾ ਹੱਟ #ਤ-ਲਨਾਂ ਦਾ /ਹਆਨ ਭਾਵ ਨੁਰਤ ਕੋਵਲ /ਏਕ' ਸਤਗੁਰ ਤ /£ਕਾਂ ਗੰਹੇਂਦੀ 4... 

ਜੇ ਕੌ _ ਕਹੈ, ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਛ#ਜਾਰ? 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਕਥਨ 

...ਸੰਨਕੀਰ ਕੱਲਾ (/ਵੇਲਾਰਫਾਨ) ਨੰਚ-/ਵੇਚਾਰ' ਕਰਕ (ਅਕਾਲ &ਰਸ' ਠਾਠ ਕੁਝ) ਆਸ... 

ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣ, ਰ ਨਾਹੀ (ਨਾ?) ਸੁਮਾਰੁ ॥(ਸੁਆਗ) 

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਮ, ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ, ਲੇਖਾ 

(ਤਾ ₹?) ਕਰਤਾ ਪਰਸ ਆਂ /ਕੈਰਤਾਂ ਟਾ ਲੰਖਾ-ਲੱਖਾ ਨਗ ਕਰ ਸ਼ਕਟਾ/... 

ਧੌਲੁ(ੱਡ) ਧਰਮੁ, (ਹਰਨ? 
(ਪੌਰਾਣਿਕ) ਬਲਦ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਸਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ___ ਈਸ਼ਵਰੀ-ਵਿਧਾਨ 

ਦਇਆ ਕਾ ਰ੍ ਪੂਤੁ ॥(੪੩? 

ਕਰੁਣਾ,(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਡੀ ਨਲ ਹੈ ਰਤ ਤਿਲ ਉਰ ਇਨ 
ਖੜ ਨੈ/) ਨ ਛਸਿਫਗੀ-/ਵਿਧਾਨ; ਦਾਣਆ ਦਾ ਪੁਤਰ ਹੈ/(ਡਾਵ ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਜੰ ਨੇ ਹ£% ,ਨਹਰ' 
ਕਰਕੇ /ਏਹ' ਛੱਿਵਗਾੀ-/ਵੋਧਾਨ' /ਨੈਰਨੀਆ ਹ /.) 

ਸੰਤੋਖ, (ਨੱਤ) ਥਾਪਿ(ਬਾ) ਰਖਿਆ 

ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ 

ਜਿਨਿ(/ਨੈਨ) ਸੂਤਿ ॥.ਨੂਤ? 
ਜਿਸਨੇ ਰ੍ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ, ਸੰਜਮ ਵਿਚ 

---(ਲਲਿਵਗਾਂ /ਵਧਾਨ ਨੰ) ਸੱਤ ਨੂੰ” ਹੌਣਾ ਕਰਕੇ ਅੜਾ ਸ਼ਾਮਤ ਕਰਕੇ (ਉਸ ਰਾਠੰ? /ਏਕ' ਸੰਜਮ /2ਕਾ 
੭/ਰੈਲਾਟਾ' /ਦੇਚ' /ਨ੍ਰੈਸਣਾੰ ਨੂੰ £ਕਾ ਕੇ ਭਾਵ ਪੰਨੂੰ ਲੇ ਗੱਓਆ ਗੋਆ ਹੈਂ/... 
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ਜੇ ਕੌ ਬੁਝੇ, ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥(ਗਰਿਆਰ) 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

...ਲੰਕਰਾ ਕੰਠ (/£ਨ ਛਲਫਗਾੀ ,ਨੈਲਮ' ਨੂੰ? ਨਸ਼ਡ ਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਇਆਰ' (/ਨੈਸ਼ਦੇ /ਹੇਰਟੇ /ਵੋਚਾ ਸੱਠ ਛਾ 
ਪਰਕਾਲ਼ ਹੱ ਲਾਵੇ)? ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹੈ/... ` 

ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ, (ਉਪਰ) ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ (ਭਾਰ) 

ਪੌਰਾਣਿਕ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵਜ਼ਨ 

... (ਸਰਾ ਸੱਚ 8) ਪੱਰਣੋਕ ਭਲਦ (ਨੈਸ਼ਨੇ ਆਪਣੇ ,ਨਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਤਾ ਨੂੱ` ਨੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਪਰ 

/ਕੈਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ/(ਓਹ' /ਏਤਨੰ ਭਾਰ' ਨੂੰ ਕਦੇ” ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਹੰ/? 

ਧਰਤੀ, ਹੋਰੁ (ਹਰ? ਪਰੈ, 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (ਉਸ ਤੋਂ) ਅਗਾਂਹ, (ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) 

ਹੋਰੁ (ਨਰ) ਹੋਰੁ ॥(ਹੌਰ? 

---(ਓਨ' ਪੱਰਾ/ੈਕਾ ਝਲਟ' ਨੂੰ ਆਨਰਾ ਦੋਣ ਭਲ _ਉਲ' ਦੋ ਹੋਠਾਂ /ਡਰ' ਹੌਰ ,ਕੈਹੜਾ ਹਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਫੈਰਾ 
ਉਸ਼ਟ ਹੋਠਾਂ ਹੱਡ ,ਕਹੜਾ ਹਰਤਾ ਹੈ?(ਭਾਵ ਕੱਠੀ ਨਨ... 

ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ, (ਭਾਰ) ___ਤਲੈ ਕਵਣੁ (ਕਵਣ) ਜੋਰੁ ॥(ਡੱਚ) 
ਉਸ __ ਉਤੇ ਵਜ਼ਨ ਥਲੇਂ, ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ,ਸਹਾਰਾ 

(ਫੋਰ #ਲੀਰ' ਤੇ ਜਾਕੇ? /ਏਨ ਸ਼ਾਠੇ ਵਜ਼ਨ ਏ ਹੇਠਾਂ ਕਹੜਾ ਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਐਸ ਉੱਤ /£ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ 
ਹੈ/(ਭਾਫ' ਕਈ ਨਗਾੱ//ਏਹ /ਨੈਰਾ ਭਰਮ ਹੈ/? ਨਾਰਾ ਯੂ/ਹਿਸੱਡ ਪ੍ਰਣੂ ਟੇ ਛੱਸਿਵਗੀੰ-/ਵੋਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰ 
ਨ#ਠਾ/ਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/2... 

ਜੀਅ ਜਾਤਿ, (ਜਾਤ) ਰੰਗਾ(ਰੰਨਾਂ) ਕੇ ਨਾਵ ॥ (ਨਾਂਵ) 

ਜੀਵ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ - ਕਿਤਨੇ _ ਨਾਂ 

...(ਕਰਤਾ-ਘਰਖ਼' ਦੇ ਸਾਨ ਸ਼ੂਹਮੰਡ ਚ) ,#ਤਨੀਆਂ ਨੀ ਨਲਲਾ ਰੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲਵ ਹਨ/... 

ਸਭਨਾ (ਸਭਨਾਂ) ਲਿਖਿਆ, ਵੜੀ ਕਲਾਮ ॥ 

ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਦੀ, ਚਲਦੀ ਕਲਮ, ਕਾਨੀ 
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...#76ਆਂ (ਦਾ ਲੰਝਾ=ਲੱਥਾ ਕਰਤਾ-੪ਰਖ' ਨੰ ਦੀ ਨੈਰੰਤਰ) ਰਠਲੀ ਕਲਮ ਨੇ #ਥਆ ਹੈ/... 

ਏਹੁ(&ਹ) ਲੇਖਾ, ਲਿਖਿ(/ਨ੨? ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 

...(ਕੱਣ) ਕੱਲਾ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੋ? /ਏਸ਼ ਲੋਖੇ ਲੱਖ ਨੂੰ /ਨਿਝਣਾ ਸ਼ਾਣਦਾ ਨੰ? ਜਾਂ /ੈਥ' ਸਕਣਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਕੱਲਾ 
ਨਠ7ਂ?... 

ਲੇਖਾ ਰ ਲਿਖਿਆ, _ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥ 

ਨ ਕਤ #ਗਾੰ' ਲਾ ਕੱਈੰ /£ਹ) ਲੰਥਾ /ਲੈਲ' ਦੋਵੈ ਤਾਂ /2ਹ' #ਤਨਾ ਲੰਅਤ' ਹੱਟਨ, (ਭਾਵ /ਕੈਤਨਾ 

ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਅਗਾਹਾ=ਝੰਹ' ਹੱਠਗਾ/2... 

ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ , (ਤਾਣ? ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥(ਡ੦੭ 

..- ਉਸ (ਓਅੰਕਾਰ ਦ?) ,ਕੈਤਨਾ (ਅਤ) ਥਲ ਹ, ਉਸਦਾ ਨੂਰਤ /ਕੈਤਨਾੰਂ ਸਰਣੀ ਹੰ/... 

ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ, (ਵਾਤ) ਜਾਣੈ ਕੌਣ।ਕੱਣ) ਕੂਤੁ ॥(ਭ੩) ` 

--- (#ਕਾਲ-ਪਰਥ' ਦ?? ਏਾਤ' ,ਕੈਤਨਾ ਲੰਅਤ ਹੈ, /£ਏਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਡ ਸਾਣ ਸਕਣਾ ਹੈ/(ਡਾਵ' ਕੱਲਾ 

ਨਹ7?,.. 

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ, ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਸਾਰਾ ਇਕੋ ਹੀ ਬਚਨ, ਕਥਨ 

---(ਕਰਤਾ-%ਰ੩' ਨ ਨੰ? /ਏਕਾ ਹਾੰ ਝਜਨ' ਨਾਲ #ਰੜ-ਸ੍ਰ/ਹ#ਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ (/ਨੈਰਮਾਣ) ਕਰ /ਇੱਤਾ/... 

ਹੋਏ, ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ ਤਿਸ 
ਇਸ ਹੋਂ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ (ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗ ਪਿਆ) 0 & 

...ਇਸਾ ਬਨ ਤਾ ਲੱਝਾਂ ਦਰਆ ਹੈਂ ਗਣ, (ਭਾਵ /ਇਗਾੰ ਦਾ ਫਹੈਣ; ਛੇ ਤੁ/ਨਆ/2... 
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ਕੁਦਰਤਿ (ਕੁਦਰਤ) ਕਵਣ ਕਹਾ(ਕਹਾਂ) ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਵੰਚਾਰ) ਵਿ 

ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਚਨ ਵਿ 

.-(ਨਗ0) ਕੀ ਤਾਕਤ' ਹ, ਨ ਨੰ' /ਫੈਲਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਕਰਤਾ #ਰ=਼ ਦੀ ਓੰਅੱਤ ਰਚਨਾ ਥਾਨ ਕੁੜ) ਆਸਥਾ 

ਨਕਾ/... 

ਵਾਰਿਆ ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਵਾ, (ਜਾਵਾਂ) ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ __ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਜਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ 

....(ਕਰਤਾ-4ਰਥ' ਲਈੰ/) ਨੰ' ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ' /ਏਕ' ਵਾਨੀ ਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਗੀੰ' ਹੋਂ ਸਕਦਾ (ਕੈਉੱਸੈ ਮੰਗਾਂ /ਏਤਨੀਂ [੨ 

ਸ਼ਮੇਰੱਝਾ ਗੀ /ਕੈਥੋ ਹੈ)... [1 

ਜੇ ਤੁਧੁ (ਤ੨) ਭਾਵੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ _`ਕਾਰ ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਤੈਨ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ ਉਹੋ ਹੀ ਚੰਗੀ _` ਕੰਮ 

(ਹ/ ਕਰਤਾ-ਪਰਕ' ਲਓ/) ਨੰਹੜਾੰ ਕਾਰ' ਤੰਨੂੱ` ਚੰਨੀ ਲਗੇ, ਉਹ ਨੰ ਭਲ ਹੈ/(ਭਾਵ' ਤੋਗੀੰ ਰਜ਼ਾ /ਵੈਚ ਗਰੈਣਾ 1 

ਤਾਲਾ ਹੀ / ਹੋ 
? ਮਰ 

ਤੂਤ? ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ, (ਸਲਾਮਤ) ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

...੭/ ਐਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੰਓੰ/ ਤੁਲੀ ਸ਼ਦਾ ਸਕੋਰ ਗਉਣ' ਵਾਲੇ ਨੰ/ 

ਅਸੰਖ ਜਪ, ੪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਜਪੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

(ਨੱਸ਼ਾਰ /ਦਚ) ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਰੀ ਰਨ ਬਰਨ ਲੀ ਜਨ ਅਨੰਕਾਂ ਨੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

/ਮਆਰ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਪੁਜਾਰੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ 

ਤਾਉ॥ _ ਰ ਰਿ 
ਤਪਸਵੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ . ਤਪਾੰ ਦਾ ਤਪਣਾ, ਤਪ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
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..-#ਣਾਗਣਤਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲ (£ਜਾਲੰ) ਹਨ, ਅਨੰਕਾਂ ਤ੪ਨਣਾੀਂ ਤ੫' ਸਾਧ ਰਹੈ ਹਨ/... 

6? 

ਅਸੰਖ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ 

ਮੁਖਿ,#% 

ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ 

ਗਰੰਥ, 
ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗਰੰਥ 

ਵੇਦ ਪਾਠ ॥ 

ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਠੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਰੁ 

.. #ਣਾਗਣਤਾ ਨੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ੭੪' ਰਾਗੀ; ਹਾਗਨਕ ਗੂਰੱਭਾਂ ਅਤੇ ਫਟ ਨਾਸ਼ਤਰਾੰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ__ਰਟੇ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਜੋਗ, 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨਿ(ਮਨ)? ਰਹਹਿ(ਰਹ?? ਉਦਾਸ ॥ 
ਮਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਪਰਾਮ, ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ 

...ਅਣਐਣਤ ਨਾਂ ਜੱਗਾ ਅਭੇਆਲ (ਯੰਗ ਸ਼ਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਠ? ਆਪਣੇ ਮਨ /ਏਚ (ਸੰਸਾਰ 5? ਉੰਦਲ ਗਹੇ 
ਹਨ/... 

ਅਸੱਖ ਭਗਤ, ਗ੍ਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਰੱਬੀ ਬੋਧ __ ਵਿਵੇਚਨ, ਚਿੰਤਨ 

.--#ਣਾਨਣਤ' ਗੰ ਭਗਤ ਲਨ (ਪਰਨਆਾਤਨਾ) ਦੀਆਂ ਚਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ /ਨਿਆਨ-ਚਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

੧) 

ਸਤੀ, ਅਸੰਖ 

ਸਤਿ-ਅਭਿਆਸੀ __`ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ 

ਅਸੰਖ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ 

ਦਾਤਾਰ ॥ 
ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ 

... #ਣਐਣਤਾ ਹ$ ਆਤਾ-ਅਲਿਆਨੰ (ਜਨਆਰ) ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨੰ ਛਾਨੰ ਪਰਲ ਹਨ /... 

6? 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ, ਮੁਹ ੭6੦) ਭੁਖ ਸਾਰ ॥ ਰ੍ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ __ ਸੂਰਬੀਰ, ਯੋਧੇ ਮੂੰਹ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ 

---#ਣੀਣਤਾ ਨੂਰਲੀਰ' ਯੱਧੇ (ਵੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੱਏ) 27 ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਏ ਵਾਰ ਹਿੰਦ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ, (ਮਨ? ਲਿਵ 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਮੌਨੀ, ਚੁੱਪ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ, ਬਿਰਤੀ 
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(੨੬ << 6 -"ਲ ਵਿ? 

ਲੀ 

ਲਾਇ।ਨਾ£? ਤਾਰ ॥ 

ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ 

.--#ਣ/ਐਣਤ ਹੀ (ਸਾਧਕ)? ਉੁੱਪ-ਨਾਹਨਾ ਰਾਠ? ,/ਏਕਾ-ਰੱਸ (ਪਰਨਾਤਆਾ) ਨਾਲ /ਕਰਤ? ਲਾਈ ਰਖ਼ਟ 

ਹਨ/... 

ਕੁ ਦਰਤਿ।ਕੁਝਰਤ) ਕਵਣ, ਕਹਾ (ਕਹਾਂ) ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਵਾਰ? 

_ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਚਨ 

.-. 56) ਕਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ,ਕ' ੭ /ਵੈਲਾਰ ਦੁਆਰਾ (ਕਰਤਾ ਪਰਲ ਦੀ 5ੰ#ਤ ਰਜਨਾ ਠਾਠ ਕੁਝ) ਆਲ 

੭ਆਕਾਂ/... 

ਵਾਰਿਆ ਨ(ਨਾ? ਜਾਵਾ, (ਜਾਵਾਂ) ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ __ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ 

--- (ਕਰਤਾ ਰ=#' ਨੰ6ੰ/? ੭#' ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ ਕਾ ਵਾਗਾੀਂ ਵੀ ਕੁਰਲਾਨ ਨਠੰ' ਹੰ ਸਕਦਾ (ਕਲ ਆਠ /ਏਤਨਾ 

#ਮਰੰਝਾ 2 ,ਕੈਲੇ 272... 

ਜੌ ਤੁਧੁ(ਤ੦) ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ ਉਹੋ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੰਮ 

---(ਹ/ ਕਰਤਾ-£ਰਥ' ਜੰਨ/? /ਹੜਾੀ ਕਾਰ ਤੰਨੂੱ` ਲੱਗੀ ਲਨ, ਉੰਹਂ ਨੰ ਭਲਾਂ ਨੰ/ (ਭਾਵ ਤੋਗੀ ਰਜ਼ਾ /ਵੇਚਾ 
ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੈ/2... 

ਤੂ? ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ, (ਸਲਾਮਤ) ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

---ਹ/ /ਨੈਰੱਕਾਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਲੰਠੰ/ ਤੁਲੀ ਸਦਾ ਅਲੋਰ ਗਿਣ ਵਾਲ ਹੱ/ 

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ 

(ਸ#ੱਸਾਰ /ਵਲ) ਅਣਣਤ ਗੰ /#ਅਕਤਨ, ਮਹਾਂ-#ਰਲ ਅਤੇ ਨਹਾਂ-ਆਨਆਨਾਂ ਹਨ/... 

__ ਅਸੰਖ ਚੌਰ, ਹਰਾਮਖੌਰ ॥ 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਸਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 



ਅਣਮਣਤ ਗੰ (/ਏਸ ਨੱਸ਼ਾਰ /ਵਲ) ਰੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂ/ਰੇਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹ ਕੰ ਝਾਣ' ਵਾਲ 
ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਅਮਰ, ਕਰਿ (ਕਰ? ਜਾਹਿ (ਜਨ?) ਜੋਰ 0 (ਸੱਠ) 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ _ਹੁਕਮ,ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ _ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 

... ਅਗਗਣਤ ਗੀ (ਏਸ ਸੰਸਾਰ /ਵਲ? ਸ਼ਰਾ-ਲਝਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਲਾ ਕੰ ਲਲੋਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ, 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਕਾਤਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ 

ਹਤਿਆ __ ਕਮਾਹਿ ॥ (ਕਮਾ?) 

ਮਾਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

.--#ਨੰਕਾਂ 70. ਕਹੱਤਲ-ਮਨੁੱਡਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏ ਗਲੇ ਵੱਡ ਕੈ ਗੱਤਆ ਕਮਾ ਰਹੈ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ, ਜਾ ਪਾਪੂ(੫ਾ੨) 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ __ ਕੁਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ, ਗੁਨਾਹ 

ਕਰਿ(ਕਰ? ਜਾਹਿ ॥ (ਜਾਨ? 
ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

---#ਣਾਣਤ' ੫੧, ਭੁਕਰਮ' ਕਰਕੇ (/ਏਸਾ ਨੱਨਾਰ' 3? ਲੋ ਲਾਂਟੇ_ ਹਨ/... 

ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ, __ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥(/ਫਰਾ77? 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ . 

--#ਣ/ਗਣਤਾ ਗੰ ਡੂਠ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕ, ਕੂੜ /ਵਚ 2 /ਫੈਰਟੇ ਗਨੰਟੈ ਹਨ“... 

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ, ____ ਮਲੁ (ਮਲ) 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਮੰਦ-ਇਛਾਵਾਂੰ ਵਾਲੇ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਮਲੀਨ, ਨਖਿੱਧ 

ਭਖਿ(ਭ੪) ਖਾਹਿ ॥(੪7? ਰ 
ਆਹਾਰ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 
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.--#ਣਨਣਤ ਹਾੰ _ਕੁੜਰਆੰ-੪ਰਲ਼, ਮਲੀਨ ਭੱਜ਼ਨ ਖਾਏ ਹਨ/... 2 

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ, ਸਿਰਿ(ਨਰ? 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 

ਕਰਹਿ(ਕਗ? ਭਾਰੂ ॥ (ਡਾਰ) 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਬੋਝ 

... ਅਣਊਣਤ ,ਨੈੱਟਕਾ ਲੰਗ (ਦੂਯਰੈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁ/ਰਆਣਆਂ ਕਰਕ ਆਪਣੇ? ,#ਰ ਉੱਤੇ ਨੰਦਾ ਫਾ ਭਾਰ 

ਉੱਕੰ ਰਹੈ ਹਨ/... 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਨੀਚੁ , (ਨੰ) ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਜਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੀਵਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ, ਨਾਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਨ 

---./ਨੈਨਾਣਾ ਨਾਨਕ, ,/£ਹ' /ਏਜਾਰ ਕ/ਹੰਟਾ ਹੈ ,8... 

ਵਾਰਿਆ ਰ ਨ,ਨਾ? 'ਜਾਵਾ, (ਜਾਵਾਂ? ਏਕ ੱ ਵਾਰ ॥ 

ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ _ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ 

..(ਐਰਤ-ੁਰਏ ਅਲੀ?) ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ“ ਰਿ ਨ 4 

ਟਤਨਾੰ ਸ਼ਮਰਝਾ ਹਾੰ /ਕੋਝੋ ਹੈ?) 

ਜੋ ____. ___ ਤੁਧੁ(/ਤਧ) ਭਾਵੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ `_ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ ਉਹੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੰਮ 

(ਹ/ ਕਰਤਾ-£ਰਕ' ਨਓ/) /ਨਹੜਾੀ ਕਾਰ ਤੰਨੂੱ` ਲੱਗ ਲਨ ਉਹ ਹੀ ਭਨਨੀ ਹੈ/(ਡਾਵ ਤੋਗੀ ਰਜ਼ਾ /ਵੇਰ ਗਹਿਣਾ 
ਭਲਾਂ ਹ/2... 

ਤੂ.) ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ , (ਸਲਾਮਤ) ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 
ਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ, ਅਟੱਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

--6./ /ਨੈਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਡੂ ਲੰ5/ ਤੁਸੀ ਸਦਾ ਆਰ ਗੰਹੇਣ' ਵਾਲ ਹਂ/ 

ਅਸੰਖ ਰ ਨਾਵ , (ਨਾਂਵ) 
ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ ਨਾਮ, (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ) 
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ਨ ੍ . 
ਅਸਖ ਥਾਵ 1 (ਕਾਂਵ? ੍ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ __ ਥਾਵਾਂ, ਟਿਕਾਣੇ (ਧਰਤੀਆਂ, ਪਾਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼, ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਪਰਬਤ, ਜਲ ਥਲ ਆਦਿ) 

_(%ਕਾਨ ਖਰਾ ਦੁਆਰ” ਬ੍ਰ/ਠਮੰਡਿ #ਜ਼' ਹੰਦਾ ਕੱਤਿਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੋ? ਅਨੰਤ ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹਾੰ 
/ਟਕਾਣੰ ਹਨ/... 

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ, _ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ 

ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ___ ਅਪਹੁੰਚ _ ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ _ ਭਵਣ, ਭੂ-ਮੰਡਲ 

ਰ (ਅਰ ਪਨੂੰ ਹਨ/ (ਡਾਟ #ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਦਾ 
#ਨੁੱਸ ਨਹ ਪਾ ਸਕਦਾ/... 

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ,(ਕਗਇ? ___ ਸਿਰਿ, (ਨਰ? ਭਾਰੂ (ਭਾਰ) ਹੋਇ ॥ 

ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੰਤ _ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,(ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ) 

---#ਣਗਿਣਤਾ ਲੰਕ' (ਸਰਹਿਮਡ ਦਾ /ਹਸਾੜ-/ਕੈਤਾੜ ਕਰਕ? ਕ/ਹਂਦ ਹਨ (ਪਰ ਕਉਨ ਉਨ ਕੱਲ 

/ਨਣਤਾਂ-/#ਣਤਾ ਹੈਂ ਨਗੀੰ' ਸਕਦੀ /ਏਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ? ਨਰ ਤੇ ਬਡ ਝੜੂਟਾ ਹੰ/ 

ਅਖਰੀ, (ਅਕਗਾੰ? ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ? ਅਖਰੀ।ਅਕਗੀੰ? ਸਾਲਾਹ ॥ _ 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ(ਲੱਦ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਤ, ਸ਼ਲਾਘਾ 

.--ਐੱਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰ (ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਡੂ ਦਾ? ਨ ਲੱਦ; (ਭਾਵ ਯਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਰਣਾ ਹੈ) ਅਤਾ 

ਆੰਚਰਾੰ ਟੁਆਰਾ 2 (ਪ੍ਰਠੂ ਦ$) #ਫੁਤ-ਸ਼ਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

_ਅਖਰੀ,(ਅਖਗੰ? _ਗਿਆਨੁ,(/(ਨਆਨ? _ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਲਮ __ਗਉਣ __ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਹੁਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ 

---ਨਤਰਾਂ ਰਾਗ ਨੀ (ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਦਾ? ,ਨਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਨੀ ਹੇ ਈਸ਼ਦੀ ਕਰਤਾ ਏ ਲਤ 

ਗਾਣੇ ਹਨ, ਰੀ 

6/.. 

ਅਖਰੀ, (ਅਖਰ? __ ਲਿਖਣੂ (/ਨੈਖਣ) ਬੋਲਣੁ (ਝੱਲਣ? ਬਾਣਿ ॥ (ਭਾਣ? 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ___ ਲਿਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਬਾਣੀ,(ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ) 

...ਐੱਤਰਾਂ ਏੁਆਰਾ ਗੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀ /ਵੈਚਾਰਾਂ ਨੂੰ /ਲੈਥਾ ਅਤੇ ਬੱਲ ਸਕਣਾ ਹੰ/... 



ਸਿਰਿ, (/ਨੇਰ? 

ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ 

_ਸੰਜੋਗੁ(ਆੰਕ) ਵਖਾਣਿ ॥(ਫਖਾਣ? 
ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਰ੍ ਵਖਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

...ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੀ ਲਵ ਦੇ ਐਨਨਤ ਸੱਭ ਲੌਥਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਡੋਆ ਲਾਂਦਾ ਹੰ/... 

ਜਿਨਿ(ਨਨ? ___ ਏਹਿ/&2 _ ਲਿਖੋ, ਤਿਸੁ(£ਸ) __ ਸਿਰਿ(#ਗ __ ਨਾਹਿ॥(ਨ6? 
ਜਿਸਨੇ ਇਹ _ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 

(ਪਊ ਓਹ ਅਕਾਲ ੪ਰ੩) ਐਸ ਨੰ (ਨਾਰੇ ਕੂਹਨੰਡ ਦੇ? /£ਹ' (ਨੰ੩)? ,ਨੈਲੇ ਹਨ, ਉਲਦੇ /ਨੈਰ' ਉੱਤੇ ,ਟਨ੍ਹਾ 
ਦਾ ਕੱਠੀ ਲੇਖਾਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀੰ (ਡਾਫ ਹਾ ਸ਼ੋ ਦੀ ਲੰਲੋ-ਲੱਥੋਂ ਤੱ ,ਨੈਰਲੰਪ' ਹੈ/.... 

ਜਿਵ(ਨਫ) ਫੁਰਮਾਏ, ਰ ਤਿਵ/5ਫ) ਤਿਵ(/5ਢ? __ ਪਾਹਿ ॥(੫7? 

_ ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ 

....#ੰਟੇ” ਨਵੇ (ਅਕਾਲ ਪਰਲ) ਹੁਨਨ' ਕਰਦਾ ਹੈ /5ਵੇ' /5ਵੇ' ਨੀ ਨੰਦ ਨੱਲੱਗਾਂ ਛਾ ਲੱਖਾ ਲੱਥ)? ਠੁਗਤਦੇ 
ਹਨ/ 

ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਤਾ ਨਾਉ ॥(ਨਾਓ? 
ਜਿਤਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤਿਤਨਾ ਹੀ(ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਾ) __ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ 

...ਤਨਾੰ ਦੀ /ਨਰਜਣਾ, ਵਗਹਗੁਰੂ` ਨੰ /ਰਜੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਪਰਮਾਤਨਾ-ਸਰੂਪ ਨੰ/(ਭਾਫ' ਉੱਸ ਛਾ 
ਪਰੱਲਣਾਵਾ ਹ/)... 

ਵਿਲੂ (/ਵਣ) ___ ਨਾਵੈ, (ਨਾਫੰ? ਨਾਹੀ (ਨਾਨ? ਰ ਬਾਉ ॥(ਕਾ£? 
ਬਿਨਾਂ ਸਰੂਪ, ਹੋਂਦ __ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਸਥਾਨ 

...(#ਕਾਲ ਪਰਖ ਦਏ? ਨਾਮ ਭਾਵ ਸ਼ ਏਂ ਹੱਦ ਤੱ #ਨਾਂ (ੜ੍ਰਾਰਨਡਿ /ਵਚ) ਕੱਲੀ ਥਾਂ ਨਠਾੰ' ਹੰ/... 

ਕੁਦਰਤਿ(ਕੁਏਰਤ? ਕਵਣ, _ ਕਹਾ(ਕਹਾਂ) ਵੀਚਾਰੁ ॥(ਲੰਚਾਰ? 

ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਚਨ 

੨੨760) ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ 58 ੭ /ਵਲਾਰ ਏੁਆਰਾ (ਕਰਤਾ-2ਰਲ' ਦ ਲਤ ਰਚਨਾ ਬਾਨ ਕੁਝ? ਆਖ 

,ਆ ਰ ਉਨ, 
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ਵਾਰਿਆ ਨ(ਨਾ? ਰ ਜਾਵਾ, (ਨਾਵਾਂ) ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ __ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਜਾਵਾਂ ਇਕ ਰ੍ ਵਾਰੀ 

(ਕਤ ਪਰਖ ਨੀ? ਨੀਂ ਰੇਤਾ ਵਲੀ ਕਣ ਨੀਂਹ ਨਬਦਾ (ਉੱਲ ੀ ,ਤਨੀ 

ਮਰਤਾ ਹੀ /ਕੈਲੈ 67)... ` 

ਜੋ ਤੁਧੁ? ਭਾਵੇ, ਸਾਈ _ ਭਲੀ ਰ ਕਾਰ ॥ 

`_ਜਿਹੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ̀ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ ਉਜ਼ੋਹੀ __ ਚੰਗੀ ਰ੍ ਕੰਮ 

ਰੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰ ਨ? ਐਲੀ ਕਲ ਤੀ ਉਨੀ ਭੀ (ਡਾ ਤੀ ਭਨ 

` ਲੱਭਣਾ ਭਲਾ ਮਿ 

ਤੂਝ? ਸਦਾ `_ ਸਲਾਮਤਿ,(ਸਲਅਤ? ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

ਤੂ `_ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ, ਅਟੱਲ ____ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

.../ ਨਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਇੰ/ ਤੁਸ ਸਦਾ ਗੈਰ ਗਹੈਣ ਵਾਲੇ ਠੱ/ 

ਭਰੀਐ, ਹਥੁ (ਰੱ) __ ਪੈਰੁ(ਪੰ) ਤਨੁ (ਤਨ) ਦੇਰ ॥ 

_ਭਰ ਜਾਏ, ਲਿਬੜ ਜਾਏ ਕਰ, ਹਸਤ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡਾ 

(ਜੰਕਰ) ਹੱ, ਪੈਰ ਅਤੇ /ਡਾ /ਨੈਡੜ ਜਾਣ... 

ਰ੍ ਪਾਣੀ ____ ਧੋਤੈ, ਉਤਰਸੁ (ਉਤਰਨ) _ਥੇਹ॥ 

ਦਰ [| _ਜਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ 

...ਤਾ) ਪਾਣਾ ਫੁਆਰਾ ਹੱਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾੰ ਉੰਤਰ' ਨਾਈ ਹੰ/... 

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ੍ਹ (ਕ੫ੜ? ਰੋਇ ॥ 

ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲੀਤ, ਗੰਦਾ ਰ _ ਕਪੜਾ, ਲਿਬਾਸ, ਜਾਮਾ _ਰੋ ਜਾਏ ਰ੍ 

,--(ਲੰਕਰ) ਕਪੜਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਂ ਲਾਈ... ਇੱ 
| 

ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ , (ਸਾੜੁਣ? ਲਈਐ ਓਹੁ (ਓਰ) ਧੋਇ ॥ 
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(5੭ ਨਾੜਣ ਲਾਕੇ ਉਸਨੂੰ” ਹੱ ਲਈਦਾ ਹੰ/... . ਰ ਕੀ ਉ ਹੋ 

ਭਰੀਐ ਮਤਿ।#ਤ) ਪਾਪਾ।੫ਾਧਾ) ਕੈ ਸੰਗਿ ॥(ਨੰਨ) 

ਭਰ ਜਾਏ _ ਬੁੱਧੀ __ ਕੁਕਰਮ ਢੇ `ਨਾਲ 

... (ਲੰਕਰ #ਨੁੱ£) ਝੱਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ' ਲਾਟ... 

ਓਹੁ (ਓਹ) ਧੋਧੈ, ਨਾਵੈ (ਨਾਣੈ? ਰ 
ਉਹ ਰ ਧੁਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ, ਸਿਮਰਨ-ਭਗਤੀ 

ਕੈ ਰ ਰੰਗਿ ॥(ਰੱਨ) ਰ 

ਦੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ 

...(ਤਾ) ਉਹ ਹਗਾੀਂ ਨਾ% ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ, ਭਾਵ ਨਾਮ-ਅਤੈਆਨ' ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਗੰ' #ਵੈੱਤਰ' ਹੱ ਲਾਈ ਹੰ/... ਰ ਨ 

ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ (ਆਸਣ? ਨਾਹਿ ॥(ਨ7? _ 

--ਬੰਨੰ ਜਾਂ ਪਾਧ (ਇਹ ਨਾਲ? ਕੰਢਲ ਕਉਣ ਆਤਰ ਨਗੀਂ ਰਨ... 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਰਣਾ, ਲਿਖਿ।/ਨ੩? ਲੈ ਜਾਹੁ ॥ 

ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ -_ ਕਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰ ਲੈ ਜਾਹਿੰਗਾ 

ਰੰ ਪਾਣੀ? ਨੇ ਦਲ) ਕਸ ਕਫ ਰਤੇ ਨੇ (ਉਹ ਛਾਂ ਲਵਾਂ ਅਧਣੇ ਨਾਲ) ਲ 
ਜਾਣੀ ਡਾ?... 

ਆਪੇ ਬੀਜਿ,(ਬੰਜ) ਆਪੇ ` ਹੀ ___ ਖਾਹੁ ॥ ਨ ,3= ੯ [. ਜੱ 
ਆਪ ਬੀਜਕੇ `ਆਪ ਸਿਰਫ, ਕੇਵਲ ___ ਖਾਹਿੰਗਾ ਰਿ 

-<(ਹ/ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ` ਚੰਨਾ #ਛਾ) ਆਪ ਬੰਜਕੀ (ਉੰਸ਼ਟਾ ਚੰਗਾ ਨੰਦਾ ਫ਼ਠਾ €$) /ਨੈਰਫ਼ ਆਘ' ਗੀ ਖਾਣੰਲਾ/ 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ, ਆਵਹੁ _ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 
ਹੈ! ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ _ਆਵਹਿੰਗਾ ਜਾਹਿੰਗਾ 

..-ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਤੱ? ਛਸਿਫਗਾੰ-/ਵਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੱਨਾਰ' /ਵਲ ਆਣਨਗਾ ਤੇ ਲਾਣੰਲਾ ਭਾਵ ਨੱਨੰਨਾ ਅਤੇ 

_#ਰੰਗਾ/ ਰ ਰ 
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ਤੀਰਥੁ (ਤ#ਰਕ) ਤਪੁ ,(ਤ੫) ਦਇਆ ਦਤੁ(ਦਤ) ਦਾਨੁ ॥ (ਦਾਨ) 

ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਣ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੁਣਾ, ਰਹਿਮ ਦਾਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੈਰਾਤ, 

__ਸਭਿ(ਨਡ) 

ਤਾਰਲਾਂ ਟੀ ਯਾਤਰਾ”, ਤਪਨਿਆ; 670, ਇੱਤੀਆਂ ਹੱੀਆਂ ਛਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਨ ਅਧ (ਕਲ ਨੌ ਕੱਟ 

ਕਾਰਦਾ ਹੈ)... 

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ, 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵੇ 

ਤਿਲ _ ੍ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥(ਆਨ) _ 

ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਜਿਸਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ 

....(ਕਰਕੰ) ਜੰਕਰ (ਸੇ ਨੂੰ ((2ਨ ਸੱਨਾਰ /$ਨ) ਕੱਲੀ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ #ਲੰਗ; ਤਾਂ ਉਹ /ਤਲ-ਆਤਰਾ 
ਭਾਦ' ਬੰਤਾ /ਨਹਾ ਨੰ ਹੱਫੋਨਾ/(ਅਰਥਾਤ ਨੰ ਮਨੁੱਦੀ ਨਮਾਜ਼ /#ਚਲ ਅਨ /ਉਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ” ਕੱਲਾ ਬੱੜ੍ਹਾ ਛਹਤਾ 
/ਏੱਸਤਾ ਆਣ ,ਲ ਦਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਰੱਠੀਂ ਟਫਰਗਾਹ /ਵਲ' /ਟਨੂਹਾਂ ਦਾ ਘੱਲ ਛਰੁਤਾ ਮੁਨਿ ਨਠ?/... 

ਕੀਤਾ 

ਵੀਰ 

ਭਾਉ ॥ 

ਪਿਆਰ 

ਮਨਿ(ਸਨ? 

ਮਨ ਵਿਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

ਮੰਨਿਆ, (ਨੀਨੇਆਂ) 

ਮਨਨ ਕੀਤੈ 

ਸੁਣਿਆ(ਨ/ਣੇਆਂ) 

ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੈ 

ਐਸੇ ਨ ਕਰਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਰੜੇ ਆਪਣੇ ,ਚਝੇ #ਜਂ (ਵਰ ਜੀ ਨਾਲ) ,(ਆਰ ਕਰਿ. 

ਮਲਿ(ਮਲ) 

ਮਲ ਮਲ ਕੇ 
ਨਾਉ ॥(ਨਾਓ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

_ ਤੀਰਥਿ, (ਤ#ਰਕ? 

ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਅੰਤਰਗਤਿ(ਅਤਰਜਤ) 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ 

---(ਤਾਂ ਸਮਾ ਲਵੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ? ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੋ ਤਜਿਬਾ /ਫਲਾ ਮਲ ਮਲ ਕੈ /ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਰ /ਨੈਆ` ਹੈ... 

ਕੋਇ ॥ 
_ ਕੋਈ ਵੀ 

ਨਾਹੀ।ਨਾਨੰ) ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਨ? 

ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ 

--ਨਉਕ ਜੰ? ਸਭ ਰਲਿਆਣੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ (ਭਖੜੀਆਂ ਠੱਲ ਹਨ? ਐਂ ਚਾ ਤਾਂ ਕੀ (ਰੁ) 
ਨਰੀਂ/... 

ਹੋਇ ॥ 
ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਭਗਤਿ(ਭਗਤ)? __ 

ਭਗਤੀ 

ਨ(ਨਾ? 

ਨਹੀਂ 

ਗੁਣ ਵਿਣੁ (/੬ਣ? 
ਬਿਨਾਂ ਭੰਰਿ ਹੀ 1 

ਕੀਤੇ, 
ਤੋਂ 
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...(੪ਰਮਾਤਸ) ਜੁਣ' (ਗ੍ਰਹਿਣ) ਕਰਨ` ਤੱ ਨਾਂ (ਪ੍ਰਡੂ? ਭਗਤਾ ਨਹੀੰ ਹੱ ਸਕੀ /... 

ਸੁਅਸਤਿ(ਸ਼ਅਸਤ) ____ ਆਥਿ,(ਆਕਥ) ਬਾਣੀ - _`_ਬਰਮਾਉ ॥ 

ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੈ _ ਮਾਇਆ ਬਚਨ,ਕਵਾਉ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ. 

---#ਘਣ ਬਚਨ (ਕਵਾਉ) ਰਾਗੀ ਮਇਆ ਰੂਪਾੰ /ਉਸ਼ਣਾਂ ਰਲਣ ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਲੰਓੰ/ ਆਪ' ਜੀ ਨੂੰ? 

ਨ#ਸ਼ਕਾਰ ਹੈ. ਆ੧' ਨ ਦੀ ਨੰ ਨੰ ਕਾਰ ਹ/... 

ਸਤਿ(ਨੱਤ) _ਸੁਹਾਣੂ, (ਲੁਹਾਣ) ਸਦਾ ਮਨਿ(ਨਨ) ਚਾਉ ॥ 
`ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ,ਸੁਹਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ ਮਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ 

....(ਹ/ ਵਹੰਰਗੁਰ ਜੀਓ ਤੁਨੰ? ਸੱਤ ਨ੍ਰੂ੪ 2, ਨੁੱਇਰ' 2, (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਨ /ਵੋਚ' ਹਸ਼ੌਸ਼ਾਂ ਭਲਾਂ ਅਤੇ /ਖੜਾ 
ਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ/(ਭਾਵ' ਤੁੰ #ਤ, /ਓੱਤ' ਅਨਦ 2)... 

ਕਢਣੁ(ਕਫਣ) __ਸੁ ਵੇਲਾ, ਵਖਤੁ (ਵਖਤ? ਕਵਣੁ , (ਕਵਣ? 
ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਕਤ 

ਕਵਣ _ਥਿਤਿ,(/8ਤ) ___ ਕਵਣੁ (ਕਰਣ) ਵਾਰੁ ॥(ਵਾਰ) 
ਕਿਹੜਾ _ਤਿਥ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਦਿਨ _ ਕਿਹੜਾ 

_...ਉਹ #ਹੜਾ ਨਮਾਂ ਲਾਂ ਫਕਤ ਨ. ,ਕਹੜਾ /ਤਲ ੭$. ,ਕੈਹੜਾ /ਟਨ ਨ0.. 

ਕਵਣਿ(ਕਫਣ)? ਸਿ ਮਾਹੁ (ਆਠ) ਕਵਣੁ, (ਕਫਣ)? _. ਰੁਤੀ, 
ਕਿਹੜਾ __ ਉਹ ਰੁੱਤ ਮਹੀਨਾ 

ਜਿਤੁ(/ਨਤ) ਹੋਆ `_ ਆਕਾਰੁ ॥ (ਆਕਾਰ) 

ਜਦੋਂ ੍ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ, ਵਜੂਦ, ਰਚਨਾ 

-.ਉਨ ਕਰਣਾ ਰੱਤ ਅਤੇ ਰੜਾ ਮਨਿ ਮੰ ਸਣ (ਭੂਮ? ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੱਡੀ 7 ਭਾਵ ਸੋਂ (ਬਣੀ ਹੱ 
/ਇਜ ਆਣ?... 

ਵੇਲ ਨ(ਨੱ? __ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ,(੫ਡਤ7) 
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਭਿਆ __ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁੰਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਜਿ ` ਰੋਵੈ ਲੇਖੁ(ਨ੧) ਪੁਰਾਣ ॥(੪ਰਾਣ) 
ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ __ਲਿਖਤ, ਉਲੇਖ ___ ਪੁਰਾਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 



< ੨੬੬ “9੨; ਦਾ =੩੧੬੬= ੬ 0 ੯੩ ੨੩੬ <੬੮ 
੭ਹ< ਹੈ &. ੧੧ (“ 2੧ 2 == ੪੩੨੦੦ ੫ ਰੈ 2 (6 ੧੫੯ ੭ ੫੨ 

੬. ੨੨੬੬੭ “੨ ਦਾ < <2 ਦਾ ੭ 
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...ਪੰਡੇਤਾ-ਨਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਬ੍ਰਰੈਮੰਡ ਦੇ ਨੈਰਮਾਣ ਦਾ ਸਸ਼ਾਂ ਖਤਾ ਨਗ ਲਗ ਸਕੈਆ; ਜੌਕਰ' (ਪਤਾ ਲਨਆ? ਇਆ 

ਵਖਤੁ (ਵਖਤ) ਨ।ਨਾਂ? ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, (ਕਾਟ? 

ਵਕਤ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਭਿਆ __ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 

ਜਿ __ਲਿਖਨਿ(/ਲਖਨ) ___ ਲੇਖੁ (ਲਖ) ਕੁਰਾਣੁ ॥(ਕੁਰਾਣ) 

..ਕਾਜਆਂ ਰੂੰ ਦੀ ਕਈਂ ਨਾਂ ਮਾਲੂਸ ਨਗ' ਗੋਇਆ; ਨੈ (ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਰ ਉਹਾ ਵ0 ਭੁਰਾਨ ਵਰਗਾਂ ਕੱਲੀ 

/ਲੈਕਤਾ /ਨੋਲ' /ਟੱਦੋ/... 

ਥਿਤਿ।/ਨੇਤ) ਵਾਰੁ (ਵਾਰ) ਨਾ ਰ੍ ਜੌਗੀ 

ਤਿਥ ਦਿਨ ਨਹੀਂ -ਯੋਗ ਅਭਿਆਸੀ, ਜੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜਾਣੈ, __ ਰੁਤਿ(ਭਤ) ਮਾਹੁ (ਆਠ) ਨਾ ਕੋਈ ॥ 

ਜਾਣਦੇ ਰੁੱਤ, ਮੌਸਮ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਜੰਗਾਂ ਛੀੰ (ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤ ਬਾਰੇ ਕੱਲ) /ਤ#' ਅਤੇ ਨ ਅਹਟਕ ਨੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਹੱਡ ਕੱਠਾੰ 
(ਨੋਆਣਾ) ਦਾ /2ਸ ਨ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ /ਨੈਰਸਾਣ ਭਾਰੇ ਰੁੱਤ #ਗੀਨਾ ਨਗੀੱ ਸਾਣਟਾ/ ... 

ਜਾਂ . ਕਰਤਾ, ਰ ਸਿਰਠੀ _ ਕਉ ਸਾਜੇ, 

ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ 

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੀ ___ ਉਹੋਂ ਹੀ 

...ਇਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ (ਛਾਂ ਨੂੱ ਸ਼ਲਦਾ ਹੈ (/ਏਸਦੇ /ਏਸ਼ਬਾਰ ਬਾਠੇ? ਉਹ ਆਪ ਗੀ ਲਾਣਣਾ ਹੰ/... 

ਕਿਵ(/ਕਵ? ਕਰਿ ਆਖਾ, (ਆਖਾਂ? ਰ ਕਿਵ,/#ਵ) ਸਾਲਾਹੀ, (ਨਾਲਾ? 

ਕਿਉ।ਕਉ? ਵਰਨੀ ਰ੍ ਕਿਵ(#ਫ)? ._ __ ਜਾਣਾ ॥ 

ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵਾਂ 
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(੧ ਪੀ ੨੦ ਕ)€ 

..ਕੋਸ਼' ਤਰਾਂ ਨਾਲ, ,ਕੈਹੜਾ ਨੁਗਤ ਨਾਲ (ਕਰਤਾ-ਰਖ, ਣ? ਨੰਫਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾ ,ਕੈਵੇ" (ਅਕਾਲਾ-ਭਰਖਾ 

ਦਾ? ਵਰਨਣਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂ (ਵਗ ਜੰ ਭਾਰੇ? ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂ? (ਸਨ ,ਏਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ,ਉਰਸਾਣਾ ਕਤ ਰਿ 

ਰ ਛਿ 
ਨਾਨਕ, . ਆਖਣਿ(ਆਖਣ) ___ ਸਭੁ(ਨਭ? ਕੌ ਆਖੈ, ੍ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ __ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਇਕ ਦੂ(/ਏਕਦੂੰ? ੍ ਇਕ (/£ਕ) ਸਿਆਣਾ ॥ ਣਿ 

ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ 

ਸਿਰ ਅਤੇ ਏਹਾ ਕਾ ਨਾਲ /£ਕਾ 

ਛੱਓ /ਨੋਆਣਾ ਦੀ ਹੈ? 

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ , (ਲੋ? ਵਡੀ ਨਾਈ, _ 
ਮਹਾਨ, ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਓਅੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ __ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ(ਜਾਂਕ)? ਹੋਂਵੈ ॥ ਰ ੦੪ ਪਹਰ ਸਿ 

.-ਓਹ ਨਕ ਮਹਾਨ, ਉਸਦਾ ਫਲੋਆਣਾਂ ਮਹਾਨ 2, ਰਾ 

ਨਾਨਕ, __ ਜੇ ੨. ਪੱਕ _ ਆਪੋ ਲੇ `__ ਜਾਣੈ, 

ਅਗੈ, ਰ ਰ ਰ੍ ਰਲ ੱ  ਨ(ਨ ___ ਸੋਰੈ ॥੨੧॥ 
ਅੱਗੇ,(ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ) ਗਿਆ ਹੋਇਆ ___ ਨਹੀਂ __ ਰ੍ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ 

.ਹੰ/ ਨਾਨਕ/ ਜੰਕਰ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨੂੰ (ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੱਡ2) ਨਲਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਏਰੜਾਰ /ਏ (ਉਆ 
ਹ/ਆ, ਸੰਭਦਾ ਨਹਾੰ'/(ਭਾਵ ਉਝ ਉਸਨੂੰ” ਕੱਲੀ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਠਾੰ' /ਨ#ਲਟਾ?/ 

ਨ <ਡ 4 ੨.4-4004%੬<੨ 

ਪਾਤਾਲਾ (ਪਾਤਾਲ) ਪਾਤਾਲ ੍ ਲਖ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੇਠਲੇ ਭਵਣਾਂ ਤੋਂ(ਹੇਠਾਂ) __ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੇਠਲੇ ਭਵਣ _ ਲੱਖਾਂ ਹੀ(ਬੇਅੰਤ) 

ਆਗਾਸਾ(ਆਗਾਯਾ) ਰ੍ ਆਗਾਸ ॥ 
ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ(ਵੀ ਉੱਪਰ) _ ਆਕਾਸ਼ 
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....ਪ੍ੱਠਫਾ ਦੇ ਹੰਠਾਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੀ ਹਰ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੱ" ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਨੀ ਹੋਰ ਆਕਾਲ਼ਾ . 

ਹਾਨੋਂ/... 

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ(ਡਾਲ) ਥਕੇ, 
`_ਅੰਤ, ਹੱਦ, ਆਖਰ __ ਅੰਤ, ਹੱਦ, ਆਖਰ ਭਾਲਕੇ, ਲੱਭਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅੱਕ ਗਏ 

_ ਵੇਦ ਕਹਨਿ(ਕ/ਨ? ਇਕ. ਵਾਤ ॥ 

ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ, ਗਲ 

---ਦੰਟਾ #ਹਇਕਾ ਹਰਨ ਸ਼ਤਕਾਂ /ਏਕ' ਸ਼ੁੜਾਨ ਹੱਕ ਕਨਂੱਦਆਂ ਹਨ ਕੈ (ਨਿਆਣੇ £ਰਸ਼ ਕਰਤਾ-੪ਰਕ' ਟੀ 

$ਅੰਤਤਾ ਦਾ ਅਤ) ਨੱਡ' ਲੱਡ ਕੇ ਆਨਰ' ਚੱਕ ਗਏ ਹਨ/... 

ਸਹਸ (ਸਨ) ___ ਅਠਾਰਹ, (ਅਠਾਗ?? 
ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ(ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ(ਸੰਸਾਰ) ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ) 

ਕਹਨਿ (ਕ/ਹਨ) ਕਤੇ ਬਾ, (ਕਤੰਬਾਂ? 

ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ (ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ ਤੇ ਜ਼ੰਬੂਰ) 

ਇਕ(/ਏਕ) ਧਾਤੁ ॥ (ਧਾਤ) 

`_ ਅਸਲ ਵਿਚ,ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ _ ਇਕ __ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ 

...ਸਾਆ ਧਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵੈੱਤਰ ਗਰੱਝਿ ਕੈਂਟ ਹਨ & ਕੂਨਸੰਡ ਵੈਲ ਅਠਾਰਾਂ ਹਸ਼ਾਰ ਆਲਨ' (ਨਗਤ? ਹਨ; ਪਰਾ 
ਅਨਲ /ਫਚ' (ਤੱਤ ਫਸਤੂ` ਭਾਵ /ਟਨਹਾਂ ਟਾ ਧੌਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ? /£ਕ ਕਰਤਾ=&ਰਖ' ਗੰ ਹੈ/(ਅਤੇ ਉਸ਼ਣਾੰ 
ੈਰਨਨਾ, /ਨਣਤੀਆਂ ,/ਣਤੀਆਂ /ਵਰ' ਨਹੀੰ ਆਉਂਦੀ), ਓਸ਼ਟਾੰ ਰਲਨਾ ਤਾਂ $ਅਤ' ਹੈ/... 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਮਹਾਨ, ਬੇਅੰਤ ਆਖੀਏ, ਕਹੀਏ_ 

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੂ ॥੨੨॥(ਆਧ੭ 
ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ __ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

..,ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਆਓ ਕਰਤਾ-£ਰਖ' ਨੰ ਨੂੰ.) ਝਅਤ' ਬੋਅਤ ਆਖੰਡ, ਉਹ ਆਮ ਨੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪ ਨੂੰ 
(ਭਾਵ' ਆਪਣ #ੰਅੰਤਤਾ ਨੂੰ? ਜਾਣਦਾ ਹੰ/ 

। _ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ, (ਸਾਲ? __ 

ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ, ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

00 

ਦਰਦ ਤਾ ਦੂ ਨ -੮3੭੮"॥੧੧ 
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੭ $. ੨. ਘਾ 

ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ(ਸ਼ਰਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਈਆ ॥ 

ਇਤਨੀ ਸਮਝ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ 

..-#ਨਾਹੁਾਣ' ਅੱਗਾ (ਅਕਾਨ-੪ਰ੧' ਟਆ?) #ਨੈਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਨੇ ਨੇਂ £ਤਨਾਂ ਨੂਡ ਨੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗੀੱ 
ਕਤ?. (/ਕੈ ਕਰਤਾ=੪ਰਸ਼ ,ਕੈਤਨਾ ਲੰਅਤ' ਹੈ)... 

ਨਦੀਆਂ (ਨਲੰਆਂ? ਅਤੈ ਵਾਹ, 
ਦਰਿਆ ___ ਅਤੇ, ਤੇ (ਪਾਣੀ ਦੇ) _____ ਵਹਿਣ, ਨਾਲੇ 

ਪਵਹਿ(੫ਵ? ਸਮੁੰਦਿ(ਨ/ਟ) _ਨ(ਡ) ਜਾਣੀਅਹਿ ॥ (ਜਾਣੰਅ?? [ਰੀ 

ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਦੱ' ਨਗਰ /ਇਚ ਧੰਦੇ ਹਨ (ਓਸ /ਲ' ਨੰ ਲੀਨ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾ) /ਡਰ (ਓਹ ਵੱਗ 
ਪਾਹਰਾਣ ਨਾਲ) ਨਗ ਲਾਣੇ ਨਾਂਦੋ/(/ਏਹ' ਰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾਗਰ /ਵਚ' ਲੰਨ ਤਾਂ 2 ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸ਼ਾਗਰ' 

ਦੀਆ ਗਹਿਰਾਣਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਨਗੀੱ' ਪਾ ਸਕਦੇ/ /ਏਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੋਚ ਡੁੱਡ ਤਾਂ ਨਕਦ ਹ% 
ਪਰ' ਓਸ਼ਦੀਆਂ ਲੰਅੰਤਤਾ` ਨੂੰ” ਨਗੀੱ' ਲਾਣ ਕਦੋ? /... 

_ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ (ਰਾਹ) ਸੁਲਤਾਨ, 
_ ਸਾਗਰ ਰਾਜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਗਿਰਹਾ (/ਨੇਰਹਾਂ? ਸੇਤੀ ਮਾਲੂ (ਆਲ) ਧਨੁ ॥ (ਧਨ? 

ਪਹਾੜ, ਪਰਬਤ ਜਿਤਨ, ਜਿੱਡਾ ਪਦਾਰਥ __ ਦੌਲਤ 

--“ਨੰਕਰ' ਕੱਲਾ ਨਾਰਾਂ ਦਾ (ਮਲਕ? ਅ/ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੁਲਤਾਨ` ਹੱਦੇ (ਭਾਦ' ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਉਸ਼ਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਦੀ 
ਹਦ), ਅਤੇ ਉਨਾ ਕੱਲ ਪਹਾੜ /ਤਨੈ ਹਨ ੫ਟਾਰੜ' ਦੀ ਹੱਣ:.. 

ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ(ਤਲ) ਨ(ਨਾ? ਹੇਂਵਨੀ, 
ਚੀਂਟੀ, ਕੀਟ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ `__ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੂ 

ਜੇ ਤਿਸੁ(ਤਨ) ਮਨਹੁ (ਮਨਹੁ) ਨ(ਨਾ? ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥ (ਛੱਸ਼ਗਨ? 

ਜੇਕਰ _ਤਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ 

:-(ਪਰ' ਐਸ਼ ਗਹਨਲ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤ ਓਸ) ਡੱਟ ਨਨੀ ਕੱਤ ਭਰਾਲ਼ਰ ਦੀ ਨਠਾੰ' ਹੁੰਦ ਲੰਕਰ ਓਸ (ਕੰਤ?) 

ਦੋ ਮਨ ਐਚ ਨੋ/ਮਰਮਾਤਮਾ/ ਤੂੰ? ਨਾ /ਉਸ਼ਰ ਜਾਣੀਂ/ 
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(੨੬ ੫੦ ੧ ” ਵਿ? 

ਅੰਤੁ (ਅਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਸਿਫਤੀ, (/ਨਫਤੰ? 

ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਕਹਣਿ(ਕ/ਓਣ) ਨ(ਨਾਂ) ਅੰਤੁ ॥(ਅਤ) 

(ਕਰਤਾ-੫ਰਸ) ਏ ਨੁਣਾਂ ਫਡਆਈੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲੀ ਅਤ ਨਹ ਕਾਨਣ ਟਆਰਨ ਅੜਟਾ ਅਕਲ ਠੁਆਰਾ (ਫੀ 

ਕੱਲੀ ਉਸ ਸੰਅੱਤਤਾ ਛਾ)? ਅਲੀਰ' ਨਨ” (ਜਾਣ ਸਕਦਾ)... 

ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਕਰਣੈ, 
ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ _ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ 

ਦੇਣਿ ਨ(ਨਾ). ਅੰਤੁ ॥(੪ਤ) 
ਦਾਤਾਂ ਦਾ ____ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ 

...(#ਕਾਲ ੪ਰ੩' ਲੀ? ਕਰਨ: ਭਾਵ ਕੱਟ? ਹੱਠੀੰ ਰਚਨਾ ਟਾ ਕੱਠੀ ਅਗਰ ਨਹ ਅਤੇ ਉਨ ਲੱਆਾੰ ਦਾਤਾਂ 

ਦਾ ਦੀ ਕੱਛ ਲੁਆਾਰ ਨਨ... 

ਅੰਤੁ ਨ(ਨਾ? ਵੇਖਣਿ, (ਵੇਖਣ) 

ਸੁਣਣਿ(ਨੁਣਣ) ਨ(ਨਾਂ) ਅੰਤੁ ॥(ਅਤ) 
ਸੁਨਣ ਦੁਆਰਾ __ __ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਬਨਿ 

ਗਿਤ ਨਲ ਦੌਖਣ ਨਾਲ ਕੱਈਂ ਅਤ ਨਠੀ' (੫72ਆ' ਜਾ ਸਕਦਾ) ਅਤੇ ਨਾ 
ਨੰ /#ਸ਼ ਭਗਤ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ? ਨੁਨਣ ਏੁਆਰਾ ਕੱਲੀ ਹੱਇ ਬੰਨਾ (ਅਰੁਤਦ' ਕਤ ਸ਼ਾਂ ਸਕਣਾ 62... 

ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਪੈ, 

ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, 

ਕਿਆ ਮਨਿ(%ਨ) ਮੰਤੁ ॥(#ਤ੭ 
ਕੀ ਮਨ ਵਿਚ ਮੰਤਵ, ਮਨੋਰਥ 

--27. ਨਲ ਦਾ ਵਾ ਕਈ ਹੱਟ ੰਨਾਂ ਨਨਡ ਆਉਣਾ (£ਲ਼ਕੈਲ ਹੈ &' ਉਨ ਕਰਤਾ-੭ਰ੪ ਦੇ? #ਨ /€ਚ 
(ਏਸ ਰੁਾਨਮੰਡਾੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ ਕ£% ਅਨਰਥ ਹੰ/ 
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ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨਨ)? _ ਜਾਪੈ, ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ (ਆਕਾਰ) [-. 

ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ _ਨਹੀਂ ____ ਜਾਪਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਚਨਾ [-7 

...(ਕਰਤਾ-ਮਰਖ' ਦੀ /ਏਨ ਸਾਲਾਂ ਹੱਠ ਪ੍ਰਾਓਸਤ ਰਲਨਾ ਦਾ ਦੀ ਕੱਠੀ ਅੰਤ ਬਹੁ ਨਠੀੱ' ੪ਤਾ' ਲਗਦਾ/... 

ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਪੈ, ਪਾਰਾਵਾਰੁ 1 (ਪਾਰਾਫਾਰ? 

ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ___ ਉਰਾਰ-ਪਾਰ 

.._(#ਕਾਲ-ਪਰਸ਼' ਦੀ /ਲ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ ਛ? ਉਰਾਰ-੫ਾਰ ਟਾ ਕੱਲ ਹੱਦ ਭੰਨ; ਵੀ ਖਤਾ ਨਗ ਲਗਦਾ/... 

ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ, (ਕਾਰਣ)? __ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥ (/#ਲਲਾ/ਨ? 

ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ _ਵਾਸਤੇ, ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ 

... (ਕਰਤਾ-੫ਰਖ' ਦੰ #ਅਤ ਰਚਨਾ ਦਾ? ਅੰਤ (ਲੱਭਣ) ਫਾਲਤੇ ਐਨੇ ਨੰ (ਜੀਵ? ਤਰਲ ਲੰ_ ਰਹੋ ਹਨ:.. 

ਰ ਤਾ(ਤ? ਕੇ ਅੰਤ , ਨਨ? _ ਪਾਏ ਰ੍ ਜਾਹਿ ॥ (ਲਾ? 
ਤਿਸ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨਾ, ਅਖ਼ੀਰ _ਨਹੀਂ ___ਲਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

... (੪੦) ਈਸਲਾੀ (ਲੰਅਤਤਾ) ਦਾ ਹੰਦ-ਸੰਨਾ ਨਗ ਗੰਤਆ' ਜਾ ਸਕਦਾ/... 

_ਏਹੁ(ਏਠ) ਅੰਤ, (ਅੰਤ) ਨ(ਨਾ? ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 

... (ਉਸ ਦੀ ਅਨੱਤਤਾ ਦਾ) /ਏਹ' ਅਰ ਲਾਣਆ ਨਗ” ਲਾ ਸ਼ਕਦ?... 

ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ, ਬਹੁਤਾ ` ਹੋਇ ॥ 
ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ (ਹੋਰ) ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਡਾ _ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... (ਉਸਨੂ ਹੱ? ਵੱਡਾ ਕ/ਹੈਣ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਉਸਤਤਾੰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼, ਉਸਦੇ ਛਾ ਗੁਣ ਕਟੇ ਨਗ ਸਗ ਉਸ 

ਦੀ ਵਡਿਆਣ?) /ਏਨ' ਡੰ ਵਾਂ ਹੌਰ ਫਧੌਰੇ ਹੁੰਲੀੰ ਜਾਈ ਨੰ/... 

ਵਡਾ ਰ੍ ਸਾਹਿਬੁ , (ਨਾਲ) ਉਚਾ - _ ਥਾਉ ॥(ਠਾਉ? 

ਮਹਾਨ, ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ____ ਥਾਂ, ਨਿਵਾਸ 

---ਨ7ਹੜ ਲੀ #ਹਾਨ ਹਨ, ਨ#ਮੰਹੇੜਾਂ ਟੀ ਛਾਂ ਫੀ ਲਤ ਉੱਚੀ 2/... 
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ਉਚੇ ਉਪਰਿ, (ਉਪਰ) ਉਚਾ ਨਾਉ ॥(ਨਾ£? 
ਉੱਚੇ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮਣਾ 

6. ਆ, ੮੯ (ਥੇ 
# ੭ 

“੭ ਰੀ 
ਰਿ 4੧ 0 ਚ 

( 

( 

ਨ - 

੧ ॥ ਚ । 

--: (57ਓਲ ਟ) ਫਡੋਆਣਾ ਉੱਓ ਤੱ" ਵ ਉੱਚਾ ਹ/... 

ਏਵਡੁ (ਵੜ) ਉਚਾ , ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ 
ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਕੋਈ 

ਕਈ (ਨਾਹਹਿਲ) /ਨੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੱ... 

ਤਿਸੁ(/ਸ? ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ . ਸੋਇ ॥ 
ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਕੋਈ 

ਤਾ ਹਾ ਕੱਲੀ ਓਨਾ ਉੱਚ ਦੀ (ਓ/ਨਿਆਈੰ ਨੂੰ? ਅਨੁਭਵ ਕਰ' ਨਕੰਗਾ/... 

ਆਪਿ, (%੧੫੭ ਜਾਣੈ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

ਆਪਿ।ਆ੫) 

ਆਪ ਹੀ _ 

ਆਪਿ ॥(%੧) 

ਆਪ ਹੀ 

ਜੇਵਡੁ (ਜੰਵਡ) 

ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ 

....ਨਤਨਾ ਵੱਡਾ ਓਹ ਆਮ ਹੈ, (ਓਸ ਵਡੱਤਣ ਛਾਠੈ ਉਹ) /ਨੈਰਣ ਆਕ' ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ /... 

ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ `ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥ (ਏਾਤ? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ __ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ /ਕੁਪਾ-ਕਟਨ' ਵਾਲੇ ਨਹਹੇੜ ਦੀ ਨਨਰ ਰਾਣੀ (ਨੀ ਉਨ ਦ$? ਛਾਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਂਦੀ ਹੈ? 

ਜਾਇ ॥ 

ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਲਿਖਿਆ ਨਾ 

ਵਰਨਣ, ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ 

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ , (ਕਰਨ? 

ਅਧਿਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ _ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 

(ਨਾ7/ਹਸ਼? ਦਾ ਭਖਨਿਸ਼' ,£ਤਨ? /ਇਆਦਾ ਨ ਕੈ (#ੱਸੇਰਾਂ /ਵਚ? ਅੱਕਤ ਨਗ ਕੱਤ ਜਾ #ਕਦਾ/... 

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਨ ਤਿਲੁ (ਤਲ? ਰ੍ ਨਨ? _ ਤਮਾਇ ॥ 

ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ___ ਤਮ੍ਹਾਂ, ਲਾਲਚ 

...(ਕੱਰਤਾ-$ਰਸ? #ਹਾਨ ਦਾਤਾ ਹੈ/ (£ੰਨ੍ਰੂ' /ਤਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਏਤਾਂ ਭਟਲੇ ਲੰਣ ਦਾ? /ਤਲ-ਆਤਰ' ਵੀ 3 
ਲਾਲਚ ਨਗੀਂ` ਹੈ / (ਕਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਨਟਾ ਨੁਭਾ 5)... ਰਿ 
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ਕੇਤੇ, ਮੰਗਰਿ, (ਨਗਨ? ਜੌਧ ਅਪਾਰ ॥ ਹ 
ਕਿਤਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਬੀਰ, ਜੋਧੇ ਬੇਅੰਤ, ਅਣਗਿਣਤ [ 

|. 

...#ਣਨਣਤ ਨੂਰਲੀਰ' ਜਹੇ (ਲਗੰਰੇੜ' ਦੋ ਟਰ ਤੰ“ ਦਾਤਾਂ? ਮੰਗਾ ਰਹੋ ਹਨ/... 

ਕੇਤਿਆ, (ਕੀਤਿਆਂ? ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਵੰਜਾਨ? 

ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਨਣ, ਕਥਨ 

....ਉਨਹਾਂ 7 /ਨੋਣਤਾੰ #ਤਨਾ ਹੈ. (ਇਨ ਝਾਗੋ? ਵਰਨਣ ਨਗ ਕਲਿ ਜਾ ਨਕਦਾ (ਭਾਵ ਉਹਾ ਅਣਐਠਤ ਵਿ 

_ ਕੈਤੇ, ਖਪਿ(੩੨੭ ਤੁਟਹਿ(ਝੁਣਨ? ਵੇਕਾਰ ॥ ਰੰ ੩ 
ਕਿਤਨੇ ਹੀਖਪ ਕੇ, _ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿ 

...ਕੈੱਤਨ ਹਾਂ (ਅਕਾਲ-£ਰਖ' ਤੱ ਦਾਤਾੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਠੁਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ? /ਵਕਾਰਾਂ 

/ਫੋਲ ਨਰਕ ਹੱਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਕੇਤੇ, ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ (ਮਕਰ? ਰ੍ ਪਾਹਿ ॥ (੫7? 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੈਕੇ ਲੈਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

..ਕੈਤਨ ਹੀ (ਅਕਾਲ ਰਖ` ਕੱਲ ਟਾਤਾ) ਨੰ ਠੰ ਕੇ (ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਪਰ /ਡਰ' ਦੀ /ਨ੍ਹਾਂ ਤ? “ਨੁਕਰ ਹੱ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਕੇਤੇ __ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥ (੩੭76੭ 

-..ਕੈਂਤਨੀ ਹੀ ਮੂੜ ਲੱਕ (ਨਾਹਨੇਲ ਕੱਲ ਵਾਤਾਂ ਲੰਕੋ? ਖਾਈ ਠਾੀੰ ਲਾਏ ਹਨ ਥਾਈਂ ਨੰ ਲਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਕਲਾੰ [:2. 
ਵਾ ਉਸ਼ਟੇ 'ੁਕਰ-ਹੁਜ਼ਾਰ' ਨਗੰ' ਹੱਟ)... ਨ 

ਕੇਤਿਆ, (ਕਤਆਂ? ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥ 
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾ 

.--(ਨ70ੜਾ ਦੀ ਰਫ਼ਾ /ਵਲ) ਕੈਤਨੇਆਂ ਨੂੰ” ਹਲੌਸ਼ਾਂ ਦੁੱਭਾਂ ਕਲੋਠਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਝੈ ਗੰਹੈਣ ਲੀ ਆਰ' ਪਲੀ ਗਹੀ 
ਹੀ/... 
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ਏਹਿ।(ਏ੦) ਭਿ, ___ਦਾਤਿ(ਟਾਤ) ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਇਹ ਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

...(4ਰ' ਦੁੱਖ ਡੁੱਖ ਆ ਕੰ ਵੀ ਉਹ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 8)? 2/ ਏਾਤਾਰ' ਨੰਓ/ /£ਹ' ਵੀਂ ਆਗ ਨੰ ਦੀ #ਲ/ਸਸ਼ 

ਤੈ ਰਜ਼ਾ ਹੈ/... 

ਬੰਦਿ(ਭੰਦ) ਖਲਾਸੀ, ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥ 
ਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

--.-(##ਾਰ' ਦ) ਭਧਿਨਾ ਤੱ ਛਟਕਾਰ(ਸਹੇਲ ਜੀਓਂ/ ਆਪਦੇ? ਹੁਕਮ ਅਨੁਨਾਰ 2 ਹੁੱਏਾ ਹ/... 

ਹੋਰੁ, (ਨਰ) ਆਖਿ(ਆ੫) ਨ।ਨਾਂ) ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 

.../2ਸ਼ ਤੱ“ /£ਲਾਵਾ ਬੰਹਿਨਾਂ ਤੱ ਛਟਕਾਰੇ ਛ ਹੱਡ ਕੱਛ ਤਗੀਕਾ, ਕੱਲ /£ਅਕਤਾ ਦਸ ਵਾ ਨਗਾੰ 
#ਕਾਣਾ/... 

ਜੇ ਕੇ ਖਾਇਕ੍ (੦੭੬੨) ਆਖਣਿ(ਆਖਣ? ਪਾਇ ॥ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਪੌੜੀ __ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ 

...#ਕੀਰ' ਕਈ ਨਪੱਤਾ (ਕਈਂ ਹੱਨ ਤਰੰਕਾ) ਦੱਸਣ ਛਾ ਯਤਨ ਕੋ /... 

ਓਹੁ ਜਾਣੈ, ਜੇਤੀਆ।ਜੌਤਆ? __ ਮੁਹਿਂ।/ਨ? ਖਾਇ ॥ 
ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਓਹ) ਲਹੱੜਾੀ ਨੀ ਲਾਣਦਾ 6, #' ਕੈਤਨਆਂ ਲੰਟਾਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸਾਦਾ ਹੀ/... 

ਆਪੇ ਰ ਜਾਣੈ, ਆਪੈ ___ ਦੇਇ ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

--(#ਕਾਲ ੪ਰ੧) ਆਗ ਨੰ (ਨਵਾਂ ਟੱਆਂ ਲੱਡਾੰ ਨੂੰ? ਲਾਣਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੰ (ਸਭ ਭੁੜ? /ਟੰਟਾ ਨੰ/... 

“ਆਖਹਿ, (ਆਅ/ਹ? ਸਿ ਭਿ ਕੋਈ ਕੋਇ॥(੨) 
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ 
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ਕਈਂ (ਨੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋ? ਜੀਵ ,ਡਹ' ਦੀ ਆ 
ਰਹੈ ਹਨ; (#ਕਾਲ ੪੦੪) ਆਪ' ਗੰ (ਜੀਵਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੰੜਾਂ ਨੂ? ਸਾਣਣਾ ਹੈ ਤ ਆਪ' ਨੀ (ਸਭਾ ਭੜ) /ੱਦਾ ਹੈ... 

ਬਖਸੇ , (ਖਲ? ਸਿਫਤਿ(/ਨਫਤ? ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਜਿਸ 
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ੧2੧੨ ਗੀ 

4੦ (ਸਗਲ) ਜੋਸ਼ ਕੋਸ ਨੂੱ' ਆਪਣੀ #ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ' ਦਾ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋਵੈ /..
. 

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ(ਪਾਤਸ਼ਾਨੰ? __ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥ (ਪਾਤਸ਼ਾਨ) 

ਹੇ!ਨਾਨਕ ! ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

__ 2/ ਨਾਨਕ/ ਓਹ ਰੇਲ ਦਾ ਦੀ ਮਠਾਰਾਲਾ ਹ/ 

ਵਾਪਾਰ ॥ 
ਅਮੁਲ ਗੁਣ, ਅਮੁਲ 

(ਸ਼ਹਰਲ) ਦੀਆਂ ਲੀਨਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮੰਲ' ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਜਆਣਆਂ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਅਣਮੱਲ ਹੈ/... 

ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ , ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥ 

ਅਣਮੋਲ ਰ ਵਾਪਾਰੀ ਅਣਮੋਲ __ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

...(ਅਕਾਲ-ਫਰਖਾੀ ਗੁਣਾਂ ਦੋ? ਵਾਖਾਗੰ ਵੰ ਅਣਨੰਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਥਫ਼ਾਨਾ ਫੀ ਅਣਸ਼ੱਲ ਹੰ/... 

ਅਮੁੱਲ ਆਾਵਾ/ਹ, (ਆਵਾ? ਅਨੂਨ ਨੀ ਲਾਭਹਿ #(ਜਗਹਿ? 

ਅਣਮੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ___ ਅਣਮੋਲ ਲੈ ਕੇ _ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

__ਅਣਸੰਲ ਹਨ (ਲੌ ਪਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਏਸ ਵਧਾਰ ਲਈ? ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਨੰਲ
 (ਨਾਸ਼ ਛਾ ਸੱਦਾ ਖਰੰਦਿ 

ਕ) ਲਾਂਟੈ ਹਨ/ 

ਅਮੁਲ ਭਾਇ, ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥ (ਨਮ?) 
ਨ 

ਅਣਮੇਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਅਣਮੋਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

...ਅਣਨੰਲ ਹਨ' (ਓਹ ਧਰ#-ਸਾਧਕ' ਸੱ ਸਹੇੜ ਲੋ? ਹ੍ਰੰਮ %ਆਰ /ਵੈਚਾ (ਨਊਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ
ੇ £ਲੇ ਧ੍ਰੰਮ ਦੇ 

ਰੰਨ /ਵੇਚ) ਅਭੌਦ' ਹੱ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 
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ਅਮੁਲੁ (ਅਮਨ? ਧਰਮੂ,(ਧਰਨ) ___ ਅਮੁਲੁ (ਅਨਨ? ਦੀਬਾਣੁ ॥(ਲੰਡਾਣ? 
ਅਣਮੋਲ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ___ ਅਣਮੋਲ ਕਚਹਿਰੀ, ਦਰਬਾਰ 

.--(#ਕਾਲ-#ਰਖ' ਨ ਦਾ? ਛਨਿਵਰਾਂ-/ਦੈਧਾਨ ਵੀਂ ਅਣਲੰਡ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਸਦਾ /£ਨਨਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ?) 
ਕਾਰ/ਹਗਾ ਵੀ ਅਣਸੱਡ ਹੰ/... 

ਅਮੁਲ (ਅ#ਨ) ਤੁਲੁ , (ਤਲ) ਅਮੁਲ (ਨ#57 ਪਰਵਾਣੁ _॥ (ਪਰਵਾਣ) 

_ਅਣਮੋਲ ਤਕੜੀ,ਧਰਮ ਤੁਲਾ ਅਣਮੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੈਮਾਨਾ, ਵੱਟੇ 

੦<(ਓ/ ਅਕਾਲ £ਰਥ' ਨੰਇ/ ਆਪ ਨੰ 2 ਹਰ#-ਤੁਲਾ ਅਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ' ਵਾਲੇ? ਵੱਟੇ 
ਦੀ ਅਣਸੱਲ ਹਨ/... 

ਅਮੁਲੂ(ਅ#ੱਲ? ਬਖਸੀਸ, (ਭਧਲ਼ੀਕ? ਅਮੁਲੁ (ਅਨ) ਨੀਸਾਣੁ ॥ (ਨਸਾਣ? 
ਅਣਮੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਣਮੋਲ ਚਿਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 

੭<(#706ਲ' ਨ/? ਤੋਗੀਆਂ ਸ਼ਝਨੈਲ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਲੱਲ ਹਨ; ਅਤੇ (/ਕੈਰਮਾਲਤਾ 2? /ਓਨੂ ਦੰ ਅਣਨੱਲ ਹਨ/... 

ਅਮੁਲੂ (ਅਨਣ? ਕਰਮੁ , (ਕਰਨ? ਅਮੁਲ (ਅਨਲ? ਫੁਰਮਾਣ ॥(ਫਗਨਆਾਣ? 

ਅਣਮੋਲ ਰਹਿਮਤ ____ਅਣਮੋਲ ਹੁਕਮ _ ਦਾ 

--(%#ਕਾਨ ੪੦੩੭ ਦੀ ਗੰਠਿ#ਤ' ਵੀ ਅਣਨੰਲ 2. ਅਤੇ ਉਸ਼ਦਾ ਲਾਗੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਣਸੱਲ ਹੰ/... 

ਅਮੁਲੋ ਰ ਅਮੁਲੁ, (ਅ;#ਨ) ਆਖਿਆ ਨ(ਨਾਂ) ਜਾਇ ॥ 

ਅਣਮੋਲ ਤੋਂ ਵੀ __ ਅਣਮੋਲ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ . 

ਰਿ 
ਵਰਨਣ ਨਨ ਰੱਤਾ ਸਾ ਨਕਣਾ?.. 

ਆਖਿ(ਆ੧) ਆਖਿ,(ਆ5) ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
ਕਹਿਣ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂ ਗਏ ਧਿਆਨ ਲਾਕੇ 

ਕੈ 

--(ਅਨੰਕਾ ਹਰਲ-ਸਾਧਕ ਪ੍ਰਭੂ ਏਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂ? ਕਦ ਕਹ ਕੌ (ਪਰਮਾਤਨ? ,ਉਆਨ ਟੁਆਰਾ ਉਸ ਐਡ ਨੰ 
ਅਭੰਦ ਨੌਂ ਗਲ/... 
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ਆਖਹਿ, (ਆਖਨ? ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਚਾਰੇ)ਵੇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਨ __ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 

(5/ ਅਕਾਲ ੪ਰਥ' ਨ/) ਵੋ, #ਰਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ ਪਠਨ-੫ਾਠਨ (ਤੰਗੀ ਅਨੰਲਕਤਾ ਫਾ? ਵਰਨਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

__ ਆਖਹਿ, (ਆਆਹ? ਪੜੇ (ਪੜ੍ਹ? ਕਰਹਿ(ਕਗ/? ਵਖਿਆਣ ॥ 
ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ,ਵਿਦਵਾਨ __ਕਰਦੇ ਹਨ ਰ੍ ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ 

0 ਗੋਤ ਸਨ 
(ਉਸ਼ਣਾੰ ਅਨੰਲਕਤਾ ਦੀ /ਵਿਅਹੱਖਆ) ਕਾਰਦੇ ਹਨ/.. 

ਆਖਹਿ, (ਆਮ/ਹ? ਬਰਮੋ __ ਆਖਹਿ, (ਆਟੇ? ਇੰਦ ॥ 

ਰਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ਹਨ/... 

ਆਖਹਿ,(ਆਆਹ? __ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥ 
ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ _ਗੋਪੀਆਂ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਰੀ ਕਾਨ੍ਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 

ਕਲਾਂ ,ਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਪੀਆਂ (ਸ਼ਹਠੜ ਦੀ ਅਸ਼ੱਲਕਤਾ ਛ?) ਫਰਨਣ' ਕਰਣ ਹਨ/ 

ਆਖਹਿ,(ਆਖ/£? __ਈਸਰ, (ਲੰਸਰ? ਆਖਹਿ, (ਆਅ£? ਸਿਧ ॥ 

ਅਨੰਕਾਂ 2 ਕਦ ਅਤੇ /ਨੈੱਹ-ਆਰ£਼ (ਅਕਾਨ ੪ਰ੩' ਏ ਅਸੱਡਕ ਰੁਣਾਂ? ਟਾ ਫਰਨਣ' ਕਰਦੇ ਹਨ/ 

ਆਖਹਿ, (ਆਆ?? ਕੇਤੇ ਰ _ਕੀਤੇ ਰ ਬੁਧ ॥ 
ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ 

_ ਆਖਹਿ, (ਆਸਹ? ਦਾਨਵ , __ ਆਪਿ) ਦੇਵ ॥ 

ਰੀ ਨ ਅਨਕ ਪਦਾ ਅਡੋਲ ਓਹਦੀ (ਹਾ ਲਾਂ ਅਸੰਲਕਤਾ ਵਾ? ਵਰਨਣ ਕਰਣ ਹਨ/.. 
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,.. ਦੰਤ' ਅਤ ਦਵਤ ਵਾ (ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਦੀ ਅਨੰਡਕਤਾ ਟਾ)? ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ/ 

__ ਆਖਹਿ, (ਆਘਨ? ਸੁਰਿ ਨਰ(ਨੁਰਨਰ) ਰ੍ ਮੁਨਿ ਜਨ(ਨਨਜਨ? ਸੇਵ ॥ 

ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ __-__ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕ __ ਸੇਵਕ 

...ਦੰਢਤ ੭ਨੁਂਖ; #ਫਾ-ਠੱਗ ਅਤੇ ਮੰਰਕ=ਸਨ ਸਭਾ (ਪੰਡ ਜੀ ਅਗੱਲੜਤਾ ਰਾ? ਦਰਨਣ' ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ/ 

ਕੇਤੇ __ _ ਪਹਿ ਆਖਣਿ(ਅਖਨ/ ਪਾਹਿ ॥ (੫7੭? 
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਣ ਰਾਹੀਂ ਲਗਣਾ, ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ 

---ਕੈਂਤਾਨ ਹਾੰ (ਪ੍ਰ੍ਡੂ ਦੀ ਅਸੰਲਕਤਾ ਛਾ) ਫਰਨਣ ਕਰ' ਭਰੋ ਹਨ ਅਤੇ /ਕਤਨ ਨ ਫਰਨਣ ਕਰਨ ਲਲੀ 
ਯਤਨਸ਼ਨ ਗਨ... 

ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ, ਉਠਿ।ਓਠ) ਉਠਿ(ਉੰਠ? ਰ ਜਾਹਿ ॥ (ਜਨ? 
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਆਖ ਕੇ _ ਆਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਠਕੇ __ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਠਕੇ __ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ 

..ਬਤਨੇ ਗੰ (ਪਰਭੂ ਦੀ ਅਨੰਲਕਤਾ? ਕ ਕੰ ਕੌ ,£ਸ ਸੰਨਾਰ ਤੰ' ਉਠ ਉਠ ਕੌ ਚਲੋ ਸਾਂ ਰੋ ਰਨ/ 

॥[ ਏਭੇ __ ਕੀਤੇ, ਹੋਰਿ(ਹੱਗ) ਕਰੇਹਿ ॥(ਕਗੇ? 
ਇਤਨੇ ਬਣਾਏ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ (ਇਤਨੇ ਹੀ)ਹੋਰ __ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ 

ਰੰ ਜਲ ਪੁਰਬ ਜੱ ਨੇ (ਚ ਡਾਕ ਹਨ (6) ਨੇਂ ਪਲ ਕਜ 
ਛੰਛ£.. 

|] . _ ਝਾ(ਤ੭ ਨ ਨਨ? _ਸਕਰਿ,,#ਕ? ਕੋਈ _ਕੇਇ ॥ 
ਤਾਂ ਵੀ _ ਕਹਿ ਰ੍ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ _ ਮੀ 

-ਤਾਂ ਕੌਲ ਗੰ (ਤਲੀ ਅਸਕਤਾ ਦੋਂ ਅਲੈ ਭਾਲ? ਆਖ ਨਗ” ਸਕਏ.. 

ਜੇਵਡੁ (ਜੰਵਡ) , ਭਾਵੈ , `_________ ਤੇਵਡ(ਤੰਡ) ਰੋਇ ॥ 
ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ___ ਚਾਹਵੇ,ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ____ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈ 

--(ਓਹ ਅਕਾਲਾ ਮੂਰਖ ਵਾਹਗੁਰੂ) ,ਨਤਨਾ ਵਡਾ ਹੱਣਾ ਚਾਹੋ (ਭਾਵ ਆਪਣੀਂ ਰਬਨਾ ਛਾ /ਏਸਬਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਰ? ਉਤਨਾ ਫੱਡਾ ਹੈ ਲਾਂਦਾ ਹੰ/ 
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ਨਾਨਕ, ਜਾਣੈ ਰ ਸਾਚਾ __ ਸੋਇ ॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ _ . ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਉਹ(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) . 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਉਠ ਸ਼ਟੀਵ-#ੱਤ ਪਰਆਾਤਆਾ (ਆਪਣਾ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱ? ਆਸ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ... 

ਜੇ `ਕੌ ਆਖੈ __ ਬੋਲ (ਕੱਲ) ਵਿਗਾੜ | (/#ਨਾੜ) 
ਜੇਕਰ _ਕੋਈ __ਕਹੇ __ ਮੂੰਹ ਫੱਟ, ਬੜਬੋਲਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ 

...ੰਕਰ ਕੱਲੀ ਬੜਬੰਲਾ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਲੀ ਅਨੰਲਕਤਾ ਨੂ ਜਾਣ ਲੰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਾਅਫਾ? ਕਾਹੀ... 

ਤਾ(ਤਾ? `___ਲਿਖੀਐ, ਸਿਰਿ(ਨਰ) . ਗਾਵਾਰਾ।ਨਾਫਾਰਾਂ) __ ਗਾਵਾਰੁ 1੨੬॥ (ਜਾਫਾਰ) 
ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ _ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ 

..ਤਾਂ ਉਸ ਅੋਆਨੀਆਂ #ਰ' ਅਨੋਆਨਾੰ ਭਾਵ ਮੂਰਖਾਂ ਤੱ ਡੀ ਨੂਰੜ ।ਲਿਖੋਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰ/ 

ਸੇ ਦਰੁ(ਏਰ) ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰੁ(ਘਰ) __ ਕੇਹਾ, . 

ਉਹ __ਦੁਆਰ,ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਘਰ,ਨਿਵਾਸ ਕਿਹੋਂ ਜਿਹਾ 

`ਜਿਤੁ(#ਤ) ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥(ਮਮੁਾਲ? __ 

ਜਿਥੇ __.__ ਬੈਠਕੇ _ ਸਾਰਿਆਂ __ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ___ 

ਓਹ ਟੁਆਰ ਅਤੇ ਘਰ ਐਂ ਨਹਾ (ਨੁੰਟਰ? ਹੋਂ ਕੰਠ ਕੌ (ਸਾਕਾ ਲੀ ਤੁਸ? ਸਹਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਰੰ... 

ਨ ਸਾ ਨਾਢ __ ਅਨੇਕ ਰ ਅਸੰਖਾ, (ਅਸੱ9? _ਕੇਭੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 
ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ __ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ _ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ 

..ਨੌ ਰਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਿਕਾ ਸਫਾਂ ਰਾਗੀ ਬਸਤ ਹਾੰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਡ ਰਗੰਆਂ ਰਲ: ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਹੁਨਆਂ 
ਹੱ ਵਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਕ ਨੀ ਨਕਾਰ ਰਨ. 

ਕਹੀਅਨਿ,(ਕਠੰਅਨ? _ ਕੇਤੇ ਰਾਗ _ ਰ ਪਰੀ ਰ ਸਿਉ(ਨਓ? 
_ ਕਿਤਨੇ ਹੀ _ਸੂਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ _ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,`ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

ਕੇਤੇ ਗਜ ॥ 

....ਸੱਦਰਾ ਤੈ) #ਤਨੇ ਨੀ ਸੰਗੰਤਕਾਰ ਰਾਗਾਂ ਨੂੱ' ਰਾਗਣੀਆਂ ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹ ਹਨ/... 
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“--ਯ-ਤਰਾ” ਲਕਬ ਤਲ 

ਗਾਵਹਿ (ਨਾਵ? ਤੁਹਨੋ __ਪਉਣੁ(੫ਉਣ? ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ,(ਠੰਸੰਤਰ) 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ______ਜਲ ਅਗਨੀ 

ਗਾਵੈ ਰ੍ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ, (ਹਰ? ` ਦੁਆਰੇ ॥ 

ਗਾ ਰਿਹੈ ਯਮਰਾਜ, ਤਨ ਦੁਆਰ ਉਤੇ 

ਲੀ ਅਲਨਾਂ ਸਭ (ਨਾਨਕ ਏ? ਕਾਨ ਕਰ ਟੇ ਹਨ/ 

ਹਰਮ ਰਾਲਾ ਦੀ ਸਾ ਲਹ ਤ (ਸਕਾ ਨੂੰ? ਗਾ ,ਉਹਾ ਹੰ/ 

ਗਾਵਹਿ (ਨਾਵ?) ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ,(/ਉਤ ਨ੫ਤ? 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦੂਤ 

ਲਿਖਿ(/ਲੇਕ) ਜਾਣਹਿ, (ਲਾਣ?? ਲਿਖਿ/8੫) ਲੀ 

ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ___ ਲਿਖਆ ਹੋਇਆ 

ਧਰਮੁ , (ਹਰਨ) ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ 

--ਪ੍ਰਨ' ਰਾਲ਼' ਦੋ ਦੂਤਾ /ਨੱਤਰ' ਗੁਪਤ, ਲੱ ਜਾਦਾਂ ਦੋ ਕਰਨਾਂ ਛਾ ਲੌਖਾ (ਨੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ 
ਨਿਆਂ ਲੱਥਾ ਧਰਮ ਰਾਜ਼ /ਵੈਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹ /ਨੱਤਰ' ਨੁਖਤ` ਦੀ (ਨੰ ਏਡ 2) ਤਰਾ ਲਨ ਨਨ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ /... 

ਗਾਵਹਿ(ਨਾਵ/ਨ? ਈਸਰੁ (ਣਕਿਰ? ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 

ਸੌਹਨਿ(ਨੰਹਨ) ਸਦਾ ਰ੍ ਸਵਾਰੇ ॥ 
ਸੁਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ``ਗੇਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ 

...(5' ਦਰ 2) ਤੋਰੇ ਨਾਲੇ #ਫ਼ਾਨੇ /ਸਫ, ਬੂਹਾ ਅਤੇ ਟੰਵੀਂ ਦੋਵ ਤਰਾ ਨਲ ਕਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹਠ ਨਰ ਲਗ 

ਰਲੀ 

_ਗਾਵਹਿ(ਲਾਣ/?? ਇੰਦ, ਇਦਾਸਣਿ (/ਏਇਅਣ) ਬੈਠੇ , 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਣੁ ਤੇ ___ ਬੈਠਕੇ 

ਦੇਵਤਿਆ।(ਏਵਤਆਂ? ਦਰਿ(ਦਰ) ਨਾਲੇ ॥ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਰ੍ ਦਰ ਉਤੇ _' ਨਾਲ 
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ਘਾ ਦਯ ਆ ਆ. 

4-/2ਊਨਣ' ਉਤ ਈੰਠੇ ਅਨੰਨਾਂ /£ਂਦਰ ਏਫਤੰ, ਛੌਫਰਆਂ ਸੰਤ (ਅਕਾਲ-ਮੁਰਥ' ਏ? ਫਰ' ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਜਸ 
ਗਗਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ/... 

- ਗਾਵਹਿ(ਨਾਫ£? __ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ, (ਅੰਦਰ) 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ) ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ॥ 
ਗਾ ਰਰੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 

...ਅਨੌਕਾਂ ਨੀ /ਰੈਧਆਂ ,#ਕਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) #ੈੱਧ-ਖੁਗਸ਼ ਸ਼ਮਾਰੀ ਅੰਟਰ /ਨੈਫਲਨਿ; ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ ਨੰ ਆਨ 
(ਨਦਰ 5)? /#ਲਾਰ /ਏਲਾਰ & ਤਰਾ ਲਨ ਨਨ ਕਰ ਕਰਹ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ (ਨਾਫਨ? ਜਤੀ ਰ੍ ਸਤੀ ਸੰਤੇਖੀ, 

ਗਾਵਹਿ (ਲਾਣ/?? ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਧੇ ਤਕੜੇ 

---#ਤ0, ਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੜਰ' #ੱਤ#' ਵਾਲੇ ਭਾ (ਨਦਰ ਤੈ ਅਕਾਲ £ਰ= ਨੂੰ? ਲਾ ਰਹੋ ਹਨ/ਨਹਾਂ ਨੁਰਲ਼ੀਰ' ਲੱਧੇ 
ਦ? ਤਰਾ ਜਨ ਗਹਏਨ' ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ? ਪੰਡਿਤ, ਪੜਨਿ(ਪੜੂਨ) ਰਖੀਸਰ, (ਰਆੀਸ਼ਰ? 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ______ ਰਿਖੀ-ਈਸ਼ਰ(ਮਹਾਂ-ਰਿਸ਼ੀ) 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ(ਨਨ ਨਗ? . ਵੇਦਾ(#ਏਾ? ਨਾਲੇ ॥ 
ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ, ਨਾਲ 

....ਇਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ #ਹਾਂ-/ਹੈਸ਼ ਨੰਗਾਂ ਨੂਗਾਂ ਤੱ ਫੋਣਾਂ ਦਾ ਪਨਨ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੱਟ ਤੌਰਾ ਸਨ ਗਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਗਾਵਹਿ(ਨਾਫ/ਹ?) ਮੋਹਣੀਆ,ਨੰਹਣੰਆਂ? ____ਮਨੁ%ਨ) ਮੋਹਨਿ(ਮਨਨ) 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮਨ, ਹਰਦਾ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੁਰਗਾਂ(ਨਰਨਾ? ____`ਮਛ _____ 'ਪਇਆਲੇ 
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...ਨੱਇਨ #ਸਤੂਆਂ ਨੰ ਸ਼ਫਰਗਾਂ /ਉਲ; ਤਾ [- “ 
`.ਤਡ (ਨ ਫਰ 2? ਤੌਰਾ ਗੰ ਜੱਸ ਨਨ ਕਰ ਰਨੀਆਂ ਹਨ/... __ ਵਿ 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ? ਰਤਨ. _ 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ 

ਉਪਾਏ _ ਤੇਰੇ, ਅਠਸਠਿ (ਅਠਲਠ) ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ __ ਤੁਹਾਡੇ _. _____ ਅਠ“ਸੱਠ=ਅਨਾਹਠ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸਣੇ ਨਾਲ 

..-ਤੰਰ' ਹੰਟਾ' ਕੱਤ ਹੱਟ ਭੱਦਾਂ ਤਨ; ਅਰ ਨਭਾ ਲੱਕ (ਸ਼ੱਟਰ' 3) ਤੰਨੂ' ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ/... 

ਗਾਵਹਿ (ਨਾਵ? ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ(ਮਹਾਂਕਲ? ਸੂਰਾ, 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ __ ਯੋਧੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ __ . ਬਹਾਦਰ 

_ਗਾਵਹਿ(ਨਾਫ£? ਖਾਣੀ ਹਰ ਚਾਰੇ ॥ 
ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਣੀਆਂ(ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ) ___ ਚਾਰ ਹੀ ਦਲ ' ਦਲ 

ਨਲ ਕੋ. ਪਲ, ਕਵਰ ਲੋ ਣੀਆਂ (ਕਲ, ਜਲ ਤਨ ਉਤਰਨ? ਨ (ਤੰਗ 

ਟਰ ਤੌਂ ਤੌਰਾ ਨਲ) ਜਨ ਕਰ ਰੋ ਰਨ/... ਲਾ 

ਗਾਵਹਿ(ਨਾਗ?? __ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ___._ ਵਰਗੰਡਾ, 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ __ ਨੌਂ ਖੰਡ, ਧਰਤੀ ਦੋਂ ਖਤ - ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਪਿ 

ਕਰਿ (ਕਰ) ਕਰਿ (ਕਰ) ਬਾ ਰਾ ਧਾਰੇ ॥ 
ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ __ ਨ ਮਦ ਹਿਕ 

ਲਗਾਤਾਰ ਅਨ ਆਰ ਭਰ ਨਹਾ ਉਨ ਨੇ ਕੇਲ ਪਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਲੜਾ ਪ੍ਰਠੂ` ਜੋਸ਼). ਨਨ ਕਰ ਰਹ ਰਹਨ/:. :% . (ਇਿ 

-[[ _ਸੋਈਂ ਡਾ ਤੁਧੁਲੋਂ(ਡੁਹਨ? ਗਾਵਹਿ, (ਨਾਗ? _ ਜੋ ਤੁਧੁ(ਝਧ੭ ਦੀ 

ਰੰਗੇ ਹੋਏ _. ___ ਤੁਹਾਡੇ _____ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ . ਰਸੀਏ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ ੍ 
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ਤਿਉ ਉਗੀ ਭਗਤਾ ਲਨ` ਰਸੀ, ਤੋਰੇ #ਆਰ' ਰੰਗਾ /ਵੈਲਾ ਰੰਗੇ ਹੱ (ਸ਼ੰਦਰ' ਤੇ ਤਰਾ ਜਸ) 
ਕਹਨ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ/.. ਰ 

ਹੋਰਿ(ਹੌਗ) ਕੇਤੇ __ ਗਾਵਨਿ, (ਨਾਫਨ) _ ਸੇ ਮੈ . __ ਚਿਤਿ,(ਇਤ) 
ਹੋਰ `__ ਕਿਤਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ _ ਉਹ __ ਮੈਨੂੰ __ ਚੇਤ ਵਿਚ, ਯਾਦ ਵਿਚ 

ਨਨ)? _ ਆਵਨਿ, (ਆਫਨ) ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
ਨਹੀਂ _ ਆਉਂਦੇ _ ਲੇ. । (ਸਤਿਗੁਰੂ)ਨਾਨਕ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ 

...ਹੰਰ ਕੌਤਨ ਗੰ ਜੰਫ ਤੌਰਾ ਜਲ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ; ਜੰ ਨੌਰੋਂ ਬੰਤ /ਵੈਲ ਨਗ ਆ ਰਨ ਨਾਨਕ /ਟਨ੍ਹਾੰ 
(ਐਠਤੀਆਂ ਅਧ? ਭਾਣੇ ਕੰ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨੰ... 

ਸੋਈ ਸੋਈ, ਸਦਾ ਸਚੁ , (ਸੱਠ) 
ਉਹ ਰ੍ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ, 

ਸਾਹਿਬੁ(ਮਾ#ਠ) ______ ਸਾਚਾ -___ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ _ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ _ਸੱਚਾ, ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ 

--ਇਹਾ #ਤ' ਨ੍ਰੂਯ ਨਹਰੇੜਾ 2 ਨਣਾੀਫ' ਕਾਲ ਆਰ ਗਹੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਦਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਂ ਸੱਤਾ ਨੌ/... 

ਰੈ __ ਗੀ _ ਰੋਸੀ, 
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਜਾਇ ਨ(ਨਾ? _ ਜਾਸੀ, _ ਰਚਨਾ, ਰ ਜਿਨਿ(ਨਨ? ਲੇ 

44409 ਕਰਤਾ ਪਰਲ ਨੰ ਰ੍ਰਹਿਨਡੰ ਰਚਨਾ ਰਲਾ ਹੈ. ਉਨਾਂ ਰੱਦ ਰਣ ਚੰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵੱਖ ,ਵਿਚਾ ਚੰ 
ਹੰਫੋਗ?/ ਉਹ ਨਾ ਕਲੀ ਪੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਕਲੀ #ਗੇਗਾ/..: 

ਰੰਗੀ(ਰੰਨੰ? ਰੰਗੀ(ਕੰਨ? __ ਭਾਤੀ, (ਡੱ9? _ ਨੀ __ ਕਰਿ, (ਕਗ) 
ਰੰਗਾਂ ਦੀ __ ਰੰਗਾ ਦੀ, (ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ) _ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ____ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ(ਨਨ? ਉਪਾਈ ॥ 
ਕਈ ਜਿਣਸ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ __ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
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ਰਲਾ ਡਾ ੦੫ 

ਤੀ ਕਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਠਆਂ ਲਾ ਰੰਜਾ-ਭਰੰ? ਸੱਨਾਰ ਦੀ ਸੌਡ 
ਬਣਾਕੀ, ਉੰਤਘੰਨ' ਕੱਤ ਹੰ/... 

ਕਰਿ।ਕਰ) 

ਬਣਾ ਕੇ 

ਜਿਵ(/ਨਵ) 

ਜਿਵੇਂ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ___ ਵੇਖੈ, ਕੀਤਾ 
ਬਣਾ ਕੇ(ਭਾਵ ਰਚਕੇ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 

ਤਿਸਦੀ ਰ੍ ਵਡਿਆਈ ॥ 

ਉਸਦੀ ਰ੍ ਬਿਰਦ, ਵਡੱਪਣ 
ਆ 

.. 

...(ਕਰਤਾ-ਮੁਰਖ ਲੀ ਆਪਣਾ ਰਲ਼ਨਾ ਨੂੰ? ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇ ਹੱਣ ਦੋ ,$ਰਦ' ਅਨੁਸਾਗ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਹੱਈੰ 
ਰਚਨਾ ਦੀ ਨਾਂਡ' ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਰ 

ਜੌ ਤਿਸੁ(ਤਸ) ਭਾਵੈ, ਸੋਈ ਕਰਸੀ, 
ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਵੀ __ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ 

ਹੁਕਮੁ (ਨਨ) ਨਨ? ਰ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀ' ਕੀਤਾ ਰ੍ ਜਾ ਸਕਦਾ 

...ਉਸਾ ਨੂੰ ਨ ਚੰਨਾ ਲਗੰਗਾ ਉਹ ਉਹ ਨੰ ਕਰੋੜ; (ਲਾਰਡ ਨੂੰ? ਠੁਕਮ ਨਗ ਕੰਤਿ ਜਾ ਸ਼ਕਦਾ/... 

੬ 

ਸੋਂ ਪਾਤਿਸਾਹ, (ਪਾਤਫ਼ਾਨ? ਸਾਹਾ(ਪਾਹਾਂ? ਰ੍ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬ, (ਪਾਤਨਾ/ਨਡ) 
ਉਹ __ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ (ਰਣ) ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ (ਰਫ਼ਾਣ?) 
ਹੈ! ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

੨੨੨ ਉਹਾ' (5705 ਨ), ਪਾਤੜਾਰਾਂ ਵੀ ਪਤੜਾਰ ਹਨ (ਇਨਾ ਲਹ ਹੀ/ ਨਾਨਕ? (ਓਸਾਟ? ਰਜ਼ਾ /€ਲ 

ਗਰੰਣਾ ਹ (ਠੱਗ ਹੈ/) ਰੰ 

ਮੁੰਦਾ/ਇ) __ _ ਸੰਤੋਖੁ ,(ਸਤੱ5) 
ਮਰਾ, ਕੁੰਡਲ ਜੋ ਜਗ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਨ ਸਬਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ 

ਸਰਮੁ (ਸਰਨ? ਪਤੁ (੫੩) _'ਝੋਲੀ 
ਸ਼ਰਮ, ਉਢਮ, ਮਿਹਨਤ ਪਾਤ੍ਰ, ਚਿੱਪੀ, ਨੂਠਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਦੜੀ 
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ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ(ਕਗ/5? ਬਿਭੂਤਿ ॥ (/#ਭੂਤ) 
ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਵਿਭੂਤੀ, ਭਸਮ, ਰਾਖ 

(ਹੈ/ ਲੱਗ/ ਲੇ ਤੂੰ? ਬਰ ਨੰਤੱਖ' ਨੂ' ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਇਰਾਂ ਝਣਾਵ; (ਭੰਦਨੀ ਦ2 ਆਲ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਨੂਠਾਂ ਤੰ 
ਨੱਦੜਾ ਬਣਾ ਲੋ? #ਤੈ ਪਰਮਆਾਤਨ' /#ੱਤਨ' ਦਾ /ਵੇਡੂਤਾ ਕਰ ਲਵਂ:.. 

ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ,(ਕਾਲ) ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ।ਕਾ/£ਆਂ? ਜੁਗਤਿ, (ਨਜਤ? 

ਗੋਦੜੀ, ਖ਼ਫਣੀ __ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜੁਗਤੀ ਵਿਚ, ਰਹਿਤ ਵਿਚ 

ਝੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥ (੪ਰਤ/ਤ) 

ਸੋਟਾ (ਜੋ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਸਿਦਕ 

...(ਹੈ/ ਲੱਗਾ ਨ ਤੂ? &ਤੂ ਦੇ ਭੰ ਨੂੰ ਲੱਦੜ ਸਗੀਰ ਨੂੱ' /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਡ ਤੰ' ਪੱਤਰ ਰਸ਼ਣ' ਨੂੰ” 
ਲੀਫਨ-ਸੁਨਤ ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ੭/ਨੈਲ਼ਾਟਾ, ਅਤੇ (ਅਕਾਲ-੪ਰਥ' ਦੇ ਭਰਨ ਨੂੱ? ਆਪਣਾ ਡੱਡਾ ਝਣਾ 

ਲਵੇ” (ਤਾਂ ਨੀਂ ਗਇਆਰ-£ਰਖ ਗੋਆ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੰ/ ਏਨ੍ਹਾਂ ਛਾਹਰ' ਨਕ ੫ਾਥਡ#ਲਾ ਭੋਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਝੂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ 2 #ਕਦ?)... 

ਆਲਾ _ ੫9 ਨਗਨ 

ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ (ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਫਿਰਕਾ) `___ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 

ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ(#ਨ) _ ਜੀਤੈ ਜਗੁ(ਜਨ) ਜੀਤੁ ॥(ਲੰਤ) 

ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਇਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣਾ 

-- (52 ਅਰਥਾਂ /ਵੋਚ).ਆਈਾ ੫ੰ' ਛਾ ਅਨੁਲਾਈਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇਂ ਸ਼ਭਰੇਆੰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ £ਕਂ ਜਮਾਤ ਦੋ, ਆਧਣ 
ਵਰਗੇ, ਭਾਦ' /ਏਕਾਂ /ਨਟੇ, ਸਮਊਸ਼ਟ' ਲਾਣੇ/ #ਨਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ' ਦੀਆੰ ,ਏੱਛਾਵਾਂ 

5 ਕਾੜੂਹ ਪਾ ,ਨਆ; #ਮਡਾਂ ਉਸਨ ਨਾਰੇ ਨੱਸਾਰ ਨੂੰ ਛਤ/ਓ ਕਰ ,ਲਆ ਨੰ... 

ਆਦੇਸੁ (ਆਸ) ਤਿਸੈ ਤਰ | (ਆਏਸ) 
ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਨੂੰ 

.-ਨ#ਨਕਾਰ ਹੈ ਉਨਾ ਕਰਤਾ ਪਰ#' ਨੂ... 

ਆਦਿ(ਆਦ) ਅਨੀਲੂ (ਅਨ? 
ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਅਰੰਗ, ਨੀਲ-ਵਰਤਣ ਰਹਿਤ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੀਲ-ਵਰਤਣ, ਘਨ-ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਅਨਾਦਿ(ਅਨਾਟ) ਅਨਾਹਤਿ, (ਅਨਾਹਤ) 

ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 

ਜੁਗੁ(ਨਲ? ਜੁਗੁ(ਨਗ? ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥ (ਵੇਸ? 

ਜੁਗ ਜੁਗ ਇਕੋ ਹੀ ਭੇਖ, ਸਰੂਪ 
[ਦਾ [ਦਾ 

ਲੇ. ਨੱਭਾ ਕੂਉਨਡ ਦਾ ਹੂਲ ਹੈ, ਅਰੰਨ, ਡਾਵ' ਓਨੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ/ ,#ਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਡ ਨਗ ਅਤੇ 

ਉਸ਼ਟਾ ਨੁੰਨਾਂ ਨੁੱਨਾਂ ਤੱ /ਨੈਰੰਤਰ' ,ਏਕਂ ਸਰੂਪ ਹੰ/... 

ਭੁਗਤਿ(ਡੁਲਤ) ਗਿਆਨੁ ((ਨਆਨ? ਦਇਆ 

ਚੂਰਮਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ (ਪਰਮਾਤਮ) ਗਿਆਨ ਕਰੁਣਾ 

ਭੰਡਾਰਣਿ, (ਡੰਡਾਰਣ? ਘਟਿ(੫ਟ? ਘਟਿ(ਘਟ) _ਵਾਜਹਿ(ਫਾਜ£? ਨਾਦ ॥ 
ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ _ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਖ, ਰਣ-ਸਿੰਗੇ 

.,(ਹ/ ਲੱਗ? ੫ਰਮਾਤਮ-/ਨਿਆਨ ਨੂੰ ਨੂਰਨਾ ਣਾ ਦਟਆ ਨੂੰ” ਭੰਡਾਰਣ ਝਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ /ਵੋਚਾ 
#ਰਮਆਾਤਸ-ਸ਼ੜਦ' ਰੂਧਾੰ ਸੰਖ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਆਹ ਫਲਦੇ ਹੱਣੋ ਚਾਗੀਦੇ ਹਨ“... 

ਆਪਿ (ਆ) ਨਾਥੁ , (ਨਾਲ) ਨਾਥੀ 

ਆਪ ਹੀ ਯੋਗੀ ਮਹੰਤ, ਮੱਠ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰ੍ ਨੱਥੀ ਹੋਈ, ਸੂਤਰ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਸਭ ਜਾ ਕੀ, (ਜਾਂਕ? ਰਿਧਿ(/6) ਰ 
ਸਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਰਿਧੀਆਂ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਸਿਧਿ (ਨ) ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 

ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੁਆਦ _ 

(ਕਰਤਾ ਪਰਸ) ਆਧ' ਹਾੰ ਨੱਸ ਨਾਥ 5, #ਸਨੇ ਨਾਗਾ ,ਉਸ਼ਣਾੰ ਨੂੱ' ਨੱਡਿਆ' ਗੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ' /ਨੈਲਨ-ਬੱਹਾ 
ਕੰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ/ /ਏਹ /ਨੱਗਆਂ ,ਨੈੱਹੀਆਂ ਦਾ ਨੁਆਦ' ਹਰ ਪਾਲੇ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 2 ਪਨੂੰ /ਨਜਾਣ' 

ਵਾਲਾ ਲਸ਼ਕਾ ਹੀ / 

ਸੰਜੋਗ(ਨੰਜੰਨ) ਵਿਜੋਗੂ//ਲੱਨ? ___ ਦੁਇ,(£2? ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, (ਠਲਾਫ?? 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਣਾ __ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ __ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ।ਆਵ/?? ਭਾਗ ॥ 

ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ 



4#ਜਨ' ਅਤੀ /ਦੈਜੰਗਾ ਦੱਢੇ' ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਲੰਧ ਜਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਤ ਹੱਲੇ ਕਰਸਾਂ 
ਦਏ ਭੱਠ ਅਨੁਸਾਰ ਛਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦ ਹਨ/ 

ਆਦੇਸੁ ,(ਆਏਸ) ਤਿਸੈ __ਆਦੇਸੁ ॥ (ਆਏਨ) 

ਸਿਮਰਨਿ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 

...57ਸਕਾਰ' ਹੈ ਓਸ ਕਰਤਾ ਪੱਰਲਾ ਨੱਪ<<< 

ਆਦਿ(ਆਟ) ਅਨੀਲੂ (ਅਨਨਲ) 

ਰਲ ਲੇ 

ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਅਰੰਗ,ਨੀਲ ਵਰਣ ਰਹਿਤ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਵਰਣ, ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਨਾਦਿ(ਅਨਾਟ? ਅਨਾਹਤਿ, (ਅਨਾਹਤ) 
ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 

ਜੁਗੁ(ਨਨ) ਜੁਗੁ(ਨਨ? ਏਕੋ ਵੇਸੂ ॥੨੯॥ (ਵੇਲ) 
ਜੁਗ __ਜੁਗ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਭੇਖ, ਸਰੂਪ 

--ਸਿ. ਮੱਝ ਕੂ/ਓਮਡਿ ਦਾ ਨਲ ਹੈ, ਅਰੰਨਾ ਭਾਵ ਓਜੂਲ ਨਰ ਹੈ, ਨਨ ਟਾ ਆਪਣਾ ਕਈਂ ੁੰਝ' ਨਠੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਟਾ 
ਨਾਂ ਨੁੱਹਾਂ ਤੱ“ /ਨੈਰੱਤਰ' /£ਕੇਂ ਸਰੂ ਹੰ/... 

ਏਕਾ ਮਾਈ, ਜੁਗਤਿ(ਨੁਗਤ) ਰ੍ ਵਿਆਈ, 

ਇਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ _____ _ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਸੂਈ, ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ 

ਤਿਨਿ(//£ਨ) ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (ਪਰਫਾਣ) 

ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤੀ ਵਿਖਿਆਤ, ਪਰਤੱਖ 

-./ਟਕ' ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਟੀ “ਇਆ, ਨੱਜੱਜ ਨਾਲ ਨੂ ਪਲ ਅਤੇ ਉਸਨੇ /5ਨ' ਤਰ ਜਨਨੀ... 

ਇਕੁ(£ਕ) _ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਕੁ(£ਕ) _ ਭੰਡਾਰੀ, 
ਇਕ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ (ਬ੍ਰਹੱਮਾ) ਇਕ ਸੀ ਤਨ 

ਇਕੁ (ਏਕ) ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥ (ਲਕਾਣ? 
ਇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਚਿਹਰੀ (ਸਿਵ ਜੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਗ ਦਿਥੋਂਜੀਵਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 

ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ) 
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...ਨ੍ਹਾਂ /ਵਨ' /£ਕ' ਲੂਹਨ; #ਨਨੇ ਸੱਨਾਰ' ਦੀ ਰਜਨਾ ਕੱਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ /ਵੇਸ਼ਨੂੰ, ਲੱ ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਕੇ ਸੰਸਾਰ 
ਏ ਆੰਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ /ਰਹਾ ਹੈ, %ਤੇ ਤੰਲਿਰਾ /ਨੈਵ ਨ ਲੱ ਆਪਣਾ ਕਾਇਹਗਾੀੰ ਲਾਕੇ ਜੰਵਾੰ ਦੀ ਮੱਤ 

ਦੈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ /... 

ਜਿਵ(/ਨਵ? ਤਿਸੁ।/#ਸ) ਭਾਵੈ ਰ ਤਿਵੈ((5ਵ? ਚਲਾਵੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵ(/ਨਿਵ) ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥ (ਛਰਆਣ? 
ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਆ 

(ਪਰ ਅਨਲ ਨਨ /£ਹ' ਹੈ ਕੈ ਲਨ੍ਹਾਂ ਏੋਟਤੇਆਂ ਦੇ ਹੱਝ ਕੁਝ ਨੰ? #ਵੇ' ਕਰਤਾ-&ਰਥ' ਨੰ ਨੂੱ' ਭਾਉਂਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੱ' ਡਰਦਾ ਹੈ /ਤਦੇ' ਨੀਂ ਉਹ (/ਏਸ਼ ੂਹੈਸਡ ਨੂੱ' ਆਪਣੇ #ਨੈਕਨਾਂ ਅਨੁਨਾਰ? ਚਲਾ /ਰੈਹਾ 
ਹ/... 

ਓਹੁ(ਓਹ) ਵੇਖੈ, __ ਓਨਾਂ(ਓਨੂਹ? ਨਦਰਿ (ਨਦਰ? ਨ(ਨ? 
ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) _ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 

ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ(ਠ) ਵਿਡਾਣੂ ॥(/ਵਡਾਣ) 
ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ___ਇਹ ਅਸਚਰਜਤਾ 

...ਘਰਾ' ਬਹੁਤ ਗੀ #ਲ਼ਲਰਜ' ਕੱਤਕ ਤਾਂ /ਏਹ' ਹੈ ,&' ਉਹ (ਅਕਾਲ £ਰ&) ਅਭ' ਨੂੰ” ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਹੂ. (ਭਾਵ /ਨ੍ਰੈਸ਼ਟਾੰ ਦੇ ਲਵਾਂ ਨੂੰ? ਨਸ਼ਰ ਨਗੰ' ਆਉ ਦਾ/... 

ਆਦੇਸੁ, (ਆਏਸ? ਰ ਤਿਸੈ __ ਆਦੇਸੁ ॥(ਆਏਸ/ 
ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ___ 

---ਨਨਨਸਕਾਰ' ਹੈ ਓਸ਼' ਕਰਤਾ ਪਰਲ ਉੱਪ-. 

ਆਦਿ(ਆ) ਅਨੀਲੂ (ਅਨੀਲ) ਰ੍ ਰ੍ 
ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਅਰੰਗ, ਨੀਲ-ਵਰਣ ਰਹਿਤ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੀਲ-ਵਰਣ, ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਨਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਨਾਦਿ।ਅਨਾਟ) ____ ਅਨਾਹਤਿ(ਅਨਾਹਤ? 
ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ 
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ਜੁਗੁ(ਨਗ) ਜੁਗੁ(ਨਗ? ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥ (ਡੇਲ) 

ਜੁਗ ਜੁਗ ਇਕੋ ਹੀ ਭੇਖ, ਸਰੂਪ 

--ਲੈ' ਲਭ ਯੂਹਿਮਡ ਦਾ ਨਲ ਹੈ, ਔਰੰਨ ਭਾਵ ਓਨੂਲ' ਮ੍ਰੂਪ ਹੰ, ਨਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਈੰ ੭ ਨਗ ਅਤੇ ਉਲਾ 
ਦਾ ਨੁੱਨਾਂ ਨੁੱਹਾਂ ਤੱ /ਨੈਰੰਤਰ /£ਕੇ ਸਰੂ ਹੈ/... 

ਆਸਣੂ (ਆਸਣ? ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਣ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਣ ਵਿਚ ਭਵਣ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ 

(ਕਰਤਾ-&ਰਥ' ਦਾ? ਆਲ਼ਣ; ਓਸ਼ਟਾ ਦਾਨਾ ਹਰ ਭਵਣ /ਵਚ ਭਾਫ ਸਾਰੇ ਸੂਹਮੰਡ /ਵੈਚ' ਹੈ, ਉਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਤਾਂ 

ਦੇ ਭੱਡਾਰੇ ਫੀ ਨਾਰ ਹ੍ਰਓਨਡ' /ਵੋਲ'_ਹਨ/... 

ਜੋ __ਕਿਛੁ(ਸਛ) ਪਾਇਆ, ਸੁ ਏਕਾ _ ਵਾਰ ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੈ ਉਹ __ ਇਕੋ _ਵਾਰੀਹੀ 

--./ਇੰਨਹਾਂ #ਠ਼ਗਨੋਆਂ ਨੂ ਛੀ ਕਰਤਾ ਰਥ ਆ ਨੰ /ਏਕ' ਵਾਗ (ਆਖ਼ਣੀਆਂ ਛਾਤਾ? ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ 
/ਇੱਤਾ ਹ/... 

ਕਰਿ(ਕਰ? ਕਰਿ(ਕਰ) ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥ (ਨਰਜਣਹਾਰ? 

ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰਚਨਹਾਰ ਰ 

ਆ /ਨੈਨਾਰਟਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ 
/ਠਾ ਰੀ /... 

ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 
ਘਾ 

ਅਟੱਲ __ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਨਾਨਕ, ਸਚੇ ਰ੍ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ “੭ 25 

--9./' ਨਾਨਕਾ/ #ਟਾ ਨਰ ਗਾਇਣ ਵਾਲੇ ੪ਰਮਾਤਨਾ ਟੂ /ਇਹ ਕਾਰ /ਵੈਹਾਰ` ਨਟਾ ਅਟੱਲ ਹ/... 

ਆਦੇਸੂ,(ਆਂਟੇਸ? ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੂ ॥(ਆਏਨ) 
ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਨਮਸਕਾਰ _ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 

---.ਨਨ#ਨਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪਰਸ਼' ਨੂੰ... 

ਆਦਿ(ਆਟ? ਅਨੀਲੂ (ਅਨਨੰਲ) 
ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਅਰੰਗ, _ਨੀਲ-ਵਰਣ ਰਹਿਤ, _ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 'ੈਲ-ਵਰਣ, ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਅਨਾਦਿ(ਅਨਾਏ) ਅਨਾਹਤਿ(ਅਨਾਹਤ? 

ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ " 

ਜੁਗੁ(ਨਨ? _____ ਜੁਗੁ(ਨਨ? ਏਕੋਂ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥ (ਫੇਲ? 
ਜੁਗ ਜੁਗ ਇਕੋ ਹੀ. ਭੇਖ, ਸਰੂਪ 

-..ਸੰ. ਸੱਭ ਕੂਓਮਡ ਦਾ ਹਠ ਹੈ, ਅਰੰਨ ਭਾਵ ਉਨੂਲ' ਨ੍ਰਪ ਹੈ, /ਨਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਠੀ ਨਓ' ਨਠੀਂ ਅਤੇ £ੰਨਾ 
ਏਾ ਨੁੱਨਾੰ ਨੁੱਨਾਂ ਤੱ" ,ਨੈਰੰਤਰ' /£ਕਾ ਸ੍ਰ ਹੈ/ ਰ 

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ (ਅੰਤ? ਲਖ ਹੋਹਿ,,ਨ6? 
ਇਕ ਤੋਂ ਜੀਭ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ 

ਲਖ ਹੋ ਵਹਿ।ਫ/?? ਲਖ ਵੀਸ ॥ 

ਇਕ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀਹ ਲੱਖ 

('ਲੰਕਾਰ) /ਕ' ਲੱਤ ਤ' /£ਕ ਲੱਖ ਲੱਤਾਂ ਹੱ ਨਾਣ, ਤੇ ਲੱਖ ਤੱ ਵਹ ਲੱਖ (ਡਾਵ ਅਣਨਣਤ) ਹੈ ਨਾਣ... 

ਲਖੁ(ਨ੩) ਲਖੁ (ਨੱਕ) ``ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ, (ਆਖ???) 

ਲੱਖ ਲੱਖ _ ਫੇਰਾ, ਚੱਕਰ ਆਖੀਏ, ਕਹੀਏ 

ਏਕੂ(ਏਕ) ਨਾਮੁ(ਨ%) ਜਗਦੀਸ ॥ (ਨਨਦੀਫ਼? 
ਇਕ ਨਾਂ ਜਗਤੇਸੂਰ, ਜਗਤਪਿਤਾ 

...ਅਤੇ ,ਫਰਾ ਉਨਹਾਂ ਵਨ ਲੱਖ ਗੰਭਾਂ ਤੱ /£ਕ #ਕਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸਗਤ' /ਮਤਾ ਪਰਸ਼ਾਤਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਮਆ ਜਾਣੇ 
(ਪੰਡ ਅਆਨੈਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਈੰ ਹਉਨੈ ਨਾਲ ਆਕ, ਨੈ ਹ' £ਤਨਾਂ ਵਾਗ ਨਣਤੀਆਂ #ਣਤੀਆਂ ਨਾਣ ਨਮ 

ਨਆਪਆ ਹੰ ਤਾਂ (/2ਹ' ਨੂੜਾ ਭਰੇ ਮਨੂੱ£ ਦੀਆਂ ਅੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਗੀ ਨਾਂ ਨੰ ਹੱਣਗਆਂ)... 

ਏਤੁ(£ਤ੭ ਰਾਹਿ, (ਰਾ) ਪਤਿਂ(4ਤ੭ ਪਵੜੀਆ, (ਪਰੜਆਂ? 
_ ਇਸ ਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ __ਪਉੜੀਆਂ, ਆਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 

ਚੜੀਐ(ਰੜੂਅੰ)? _ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥ ਰ 

_ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹਈਏ ____ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕ-ਕਿਮ 

ਇਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰਾਠੀਂ ਯੀੰ ਆਤਨੀਕਾ ਮੰਜ਼ਲ ਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਝੜੂਕੇ (ਕਰਤਾ-ਪੁਰਥਾ ਨਾਲ) ,/ਏਕਨਕ 
ਹੰਲਦਾ ਨੰ/... 
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ਸੁਣਿ(ਨੁਣ) ਗਲਾ(ਗਲਾ? ਆਕਾਸ(ਆਕਾਲ਼)? ਕੀ, 
ਸੁਣਕੇ ਬਾਤਾਂ, ਗਲਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ 

ਕੀਟਾ(#ਟ? ਆਈ ਰੀਸ ॥ 

ਕੀੜਿਆਂ ਗਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਚਾਅ 

_.. (ਕਈਂ ਵਾਗਾੰ ਹਾਂ #ਠ#ਅ£?) ਅਕਾਸ਼ਮਲੀੰ ਗਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਕੇ ਕਮਤਿਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਭਾਵ ਆਲ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਉੱ ਵਾਂ ਏਹ ਨਠੀ ਭਰਾੜਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਆ ਆ ਜਾਂਟਾ` ਹੈ /... 

ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥ 
ਝੁਠੀਆਂ ਬੁਠੇ ਗੱਪਾਂ 

..-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਕੋਫਲ ਨਹੇੜ ਦ ਝਥਨਿਸ਼ ਏੁਆਰਾ ਗੰ (ਕਰਤਾ-£ਰ੪' ਨੰ ਨੂੰ? ਪਾਲਦਾ 2. ਅੰਫੇ' ਨੂੜੇ 
੭ਨੁੱ£ ਦੀਆਂ ਡੂਠੀਆਂ (ਹਸ ਭਗੀਆ?) ਨੱਪਾਂ (ਉਆਰਾ ਸਹਰੇੜਾ ੀਂੱ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗ ਹਂ ਸ਼ਕਣੀ/, 

ਆਖਣਿ(ਆਖਣ) ਰ ਜੋਰੁ, (ਲੌਠ? 

ਆਖਣ ਵਿਚ, ਪਰਮਾਤਮ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ 

_ ਜੁਪੈ ਨਹ(ਨ??) ਜੌਰੂ ॥ (ਸੱਠ) 
ਚੁੱਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ 

#ਰਆਾਤਮ-ਓਸ਼ਤਤ` ਕਰਨ /ਵੋਲ, ਅਤ ਨੱਖ-ਸ਼ਮਾਨਆ /ਵਚ' ਦੀ ਨਾਡਾਂ ਆਪਣਾਂ ਕੱਟ ਨਮਰੰਭਾ (ਕ#' ਨਹਾ 
`_ ਆਉਂਦ) ਸੰ ਪੁਡੂ ਅਗੇ ਰਨ ਰੂਆ ਚ ਨਮਗਤ' ਹੱਣਾ ਗੀ ਪਰ#ਆਾਤਮ' #ਲਣ' ਦੇ ਰਾਹ' ਚ ਨਹਾਲਾੰ 

ਹੱਦਾਂ ਹੈ/)... ਰ 

_ ਜੋਰੂ(ਫ਼ ਨ(ਨ? _ਮੰਗਣਿ,(ਮੱਗਣ) __ ਦੇਣਿ(ਏੋਣ) ਨ(ਨ?? ਜੋਰੁ ॥ (ਸੰਗ) 
ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ __ਨਹੀਂ ___ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ __ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ 

ਕੱਸ ਕੱਠੇ ਕੁੜ #ਨਣ, ਅਤੇ ਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਣ /ਵੈਰ' ਵ ਨਾਡਾੀਂ ਕੱਲੀ ਨ#ਰੱੜਾ ਕ# ਨਗੀੱ' ਆਉਦੀ /... 

ਜੋਰੁ (#ੌਰ) ਨ(ਨਾ? _ ਜੀਵਦਿ,(ਅੰਵਣ)? __ ਮਰਣਿ(ਮਰਣ? ਨਹ(ਨ£? ਜੋਰੁ ॥ (ਜ਼ੋਰ) 
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....ਨਊਣ' ਅਤੇ #ਰਣ /ਵੋਰਾ ਵੀ, ਸ਼ਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੱਈੰ ਸ਼ੱਡ ਕਨ` ਨਠੰ' ਆਉਂਦਾ/... 

ਜੋਰੁ (ਜ਼ੌਰ? ਨ(ਨ? ਰਾਜਿ(ਰਾਜ) ਮਾਲਿ(ਨਆਲ) 
ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ __ਧਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਸੋਰੁ ॥(#ੱਗ? 
ਮਨ ਵਿਚ `____ ਸ਼ੋਰ, (ਹਉਮੈ ਦਾ) ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ 

--6%' ਭਾਨ ਅਤੇ ਹਨ ਆਲ ਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚ, ਆਨ ਨਾਲ ਅਨ ਅਦਰ' (ਹਉਨੀ ਦਾ?' ਸੱਠ (ਹੂੱਲਣਾ 

ਕੁਰੂ ਕਰ' /ਇੰਦਾ 2? /ਵਚਾ ਦੀ ਨਾੜ ਆਖਣਾ ਕੱਲੀ ਸ਼਼ਰੱਾ ਕੱ#` ਨਗ ਕਰਦੀ /... 

ਜੋਰੂ(ਸ਼ੱਠ) ਨ(ਨ? . ਸੁਰਤੀ, 
ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ) ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਿਚ 

ਗਿਆਨਿ(/ਨਆਨ? ਵੀਚਾਰਿ ॥ (ਫਰਾਰ) 
(ਆਤਮਿਕ) ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ (ਪਰਮਾਤਮ) ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ 

੭=<ਬਰਨਾਤਮਾ /ਵਲ' ਨੁਰਤ` ਲੱਡਨ, ਆਤਮਕ /ਨਆਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਤ ਪਰਨਾਤਨ ਵੰਚਾਰਾ ਕਰਨ/ਵੇਲ; 

ਸਾਡਾ ਆਪਣਾਂ ਕਲਾਂ ਸ਼ਮਰੰਝਾ ਕ# ਨਰ ਆਉਂਇ... 

ਜੋਰੁ (ਸ਼ੌਠ) ਨ(ਨਾਂ? ਜੁਗਤੀ, ਛੂਟੈ ਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥(ਸੰਨਾਠ) 

ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ __ਨਹੀਂ___ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ __ ਛੁੱਟੀਦਾ ਸੰਸਾਰ(ਤੋਂ) 

ਟੀ ਪਲ ਦਿਲੀ ਆਪਣਾਂ ਕੱਠੀ ਸਨਰੱਝਾ ਜਾਂ ਲੁਗਤਾਂ ਨਗ” 
ਜਲਣ... 

ਜਿਸੁ(#ਸ? _ਹਥਿ(ਹੱਕ) __ ਜੋਰੁ, (ਜ਼ੌਗ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਾ ਸੋਇ ॥ 
ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ,ਕੋਲ _ ਜ਼ੋਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ,ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਕੇ _ਵੇਖਦੈ, _ ਸੰਭਾਲ ਦੈ ਉਸਨੂੰ 

ਨਨ (ਪਰਲਾਤਨਆ? ਕੱਲ (/ਏ੦) #ਸਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ,ਸਰੇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੱ` ਰਲਲੇ ਉਸਦੀ ਨਾਭ ਨੱਭਾਲ 
ਕਰੱਟਾ ਹੀ/... 

ਨਾਨਕ, ਉਤਮ।(ਓਤਨ? ਨੀਚੁ , (ਨਲ) ਨ(ਨ? ਕੋਇ ॥੩੩॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਰੇਸਟ ਨੀਵਾਂ ___ ਨਹੀਂ __ ਕੋਈ 
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...ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ (ਕਰਤਾ-4ਰ8' ਦਾ ਰਲਾ /ਏਨ' ਨ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ /ਵੇਲ? ਕੱਟ ਫੀ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਨਠੀ/(ਨਭਾ 

ਪਰਨਾਤਨਾ=ਲੀਲੂਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੁਕ# ਵਰਤ /ਰਹਾ ਹੈ/) 

ਰਾਤੀ।ਰਾਤ??) ਰੁਤੀ, (ਰਤ?) ਥਿਤੀ।/8ਤ?) ਵਾਰ ॥ 

ਰਾਤਾਂ (ਅਤੇ /ਏਨ? ਰਤਾ, ਤਾਂ (ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਨੂਰਜ ਆਹਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ /ਏਕਾਣੀਆਂ) ਗਫਤੈ ਦੇ 
/ਇਨ' ਵਾਰ... ਰ੍ 

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥ 

ਹਵਾ, ਣ?, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੌਠਨਆਂ ,ਨ੍ਰੈਸ਼ਟਆਂ... 

ਤਿਸੁ//ਤਸ? ਵਿਚਿ, (/ਵਲ) ਧਰਤੀ 
ਉਸ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ 

ਥਾਪਿ(ਕ੫) ਰਖੀ __ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥ (ਹਰਨਲ਼ਾਲ) 

ਥਾਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ 

.../ਨਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ /ਵੇਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਣ£, ਧਰਤੀ ਨੂੰ” ਸ਼ੜਾਪਤਾ ਕਰਕੇ /ਟੈਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੌ? ̀ 

ਤਿਸੁ(ਤਨ? "ਵਿਚਿ, (/ਵਦ) ਜੀਅ __ਜੁਗਤਿ,(ਜਨਤ) ਕੇ ਰੰਗ ॥ 

ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜੁਗਤ, ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ 

---ਉਸ' (ਹਰਮਲ਼ਾਲ) /ਵਚ ਕਈ ਰੱਗਾੰ ਫੱਗਾਂ ਦੈ ਲਵਾਂ (ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਗੰਹਣ ਅਹੇਣ ਦ?) 

ਨੁਨਤਾਂ (ਵੀ ਭਣਾ /ਏੱਤ 2/2 ਰ੍ 

ਤਿਨ ਕੇ _ ` ਨਾਮ, ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅੰਤ 

... ਉਨਹਾਂ (ਨਾਲ ਹੱ) ਆੰਵਾਂ ਟੇ ਅਣਨਣਤਾ ਅਤੇ ਅਨਤ ਨਾ#` ਹਨ/... 

-ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ , ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥(ਗੰਝਾਰ) 
ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਖ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 
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(ਇਸ ਹਰਸਸ਼ਾਣ /ਵਚ` ਲਵਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੱਠ? ਕਰਨਾਂ ਅਨੁਨਾਰ 2 (੪ਰਨਾਤਮ ਦੁਆਰ ਉੱਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀ 

ਪਰ=#' ਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਨੇ /ਵਲਾਰ ਵਟਾਂਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ/ 

ਸਚਾ ਆਪਿ,(ਆ&) ਸਚਾ __ ਦਰਬਾਰੁ ॥ (ਟਰਕਾਨ) 
ਸੱਚ, ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਆਪ ` ਸੱਚਾ, ਅਟੱਲ ਦਰਬਾਰ, ਕਚਿਹਰੀ 

..(ਕਰਤਾ-%ਰ੧' ਨੰ? ਆਘ' #ਦਾਂ ਸੱਠ ਹਨ; ਭਾਵ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੰ/ 

ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ,(ਲੌਹਨ) ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥ (ਪਰਵਾਣ? 
ਉੱਥੇ ਸੋਂਹਦੇ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪੰਚ ਜਨ, ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ _ ਪਰਵਾਨਿਤ, ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ 
1 

...ਓੰਝੰ (੪ਰ#ਤਾ#-ਦਰ' 2) ੪ਰਵਗਨੈਤ' ੫ਚਾ-ਲਨ, ਭਾਵ' ਨੁਰਨ%; ਕ੍ਰਹੰਨ ਆਨ ਸ਼ਸ਼ਡਤ ਹੱਦ ਹਨ/... 

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ, (ਕਰਨ? ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ (ਨ#ਨਾਣ) 
ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ _(ਪਰਮਾਤਮ ਮਿਹਰ ਦਾ) ਚਿਨ੍ਹ 

.-(ਉਨੂਾਂ ੪ੰਰਿ-ਲਨਾਂ ਦੋ #ਲਤਕਾ 2) ਨਟਰ ਕਰਨ' ਢਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝਖ/ਲਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਮਰਆਾਤਮ-#/ਹਰ) 
ਦਾ /#ਨੂ ਲਗਣਾ ਹੈ/... 

ਕਚ ਪਕਾਈ, ਓਥੈ ਪਾਇ ॥ 

ਕਚਿਆਈ ਪਕਿਆਈ ਉਥੇ (ਪਰਮਾਤਮ ਦਰ ਦੇ) ` ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

-.-(ਕੌਰਨਾਂ ਦਾ ਨ੍ਰੂਪ /ਏਲੈ ਮਲੂਨ' ਨਠਾੀੰ' ਹੱਦ; ਕੂਤਿਆਂ ਦ? ਕਨਿਆ ਅਤੇ (ਭਗਤ ਨਨਾਂ ਠ)? ਪਕਆਲਾਂ 
ਦਾ /ਨੋਰਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਏਰ' ਤੈ ਲਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਰ ਗਇਆ।ਨ£ਆਂ? ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ _____ਗਿਆਂਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਇਗਾ, ਲਗੇਗਾ 

<-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪੁਡੂ-ਟਰ 2)? ਨ ਕੇ 2 ਲਣੇਆਂ ਲਾਏਨ; ੪ਗਆ' ਲਭਏਨਾ ,ਕੈ (ਕੱਣ' ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ 
ਕੱਣ' ਖੋਰਾ ਹੰ/) 

ਧਰਮ ਖੰਡ _____ਕਾ, ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥(ਹਰ0? __ 
ਸਤਿ-ਸਾਧਨਾ ਭਾਗ, ਪੜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨ ਇਹੀ ਨਿਯਮ, ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ 

_ ਧਰਨ ਦੀ ਕਨਾਲ ਭਾਵ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਪਉੜਾੰ /ਵਚ ਧਰਮਸਾਲ ਕ/ਨ 

_ ਕੰ ਉਸਦਾ /ਫਸ਼ਲਾਰ ਕੱਤਿਾ ਹੈ) ਦਾ /ਏਹਂ ਨੀਂ /ਵਿਧ-/ਵਹਾਨ; ਭਾਵ #/ਨੈਲਾਟਾ ਹੈ/... 
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੧ “ਉਤ ੭ ਅੰਕ ੭ ੫ ੨) 
% ੧ ਗ੩ ੨ ੧੨੨੨੨... ੯੧ ਹੱਦ 

(੧ ਕਰ ੧੦. ਆ । 

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ, ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥(ਕਰ%? 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੋਧ __ ਭਾਗ, ਪੜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਵਰਤਾਰਾ, ਲੱਛਣ 

$ 

.--(ਹੁਣ' ਨੰ ੪ਰਮਾਤਨ)? ,ਨਆਆਨ ਦਾ #ੱ#ਲ ਟੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਾਣੇ ਦਸ਼ਦਾ' ਹਾਂ/... 

ਕੇਤੇ, ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ, __ ਕੇਤੇ ਕਾਨ(ਕਾਨੂ? ਮਹੇਸ ॥(ਨਹੋਸ) 

ਕੇਤੇ ਇੰਦ, ਚੰਦ __ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, 
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ __ ਕਿਤਨੇ ਹੀ 

ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥(ਏਲ) 
_ ਕਿਤਨੇ ਮੰਡਲ, ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇਸ਼, ਲੋਕ,ਖੰਡ 

ਕਿਤਨੇ _ਪਉਣ, ਹਵਾ ਜਲ(ਸਰੋਤ) ਅਗਨੀ __ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਾਨ੍ਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ 

--.ਕੈੱਤਨ' 2? ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੀਆ ੫ਉਣ, ਪਾਣਾ ਅਤੇ #ਗਨਨਆ ਹਨ/ ਅਣਗਿਣਤ 2 ,ਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ /ਓਫ 

ਹਨ/... 

ਕੇਤੇ ਬਰਮੋ, ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ, (੫=ਅ?? 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ __ ਘਾੜਤਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥ 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੰਗ . ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਕਲ 

.--#ਣ7ਣਤ 2ੰ ਯੂਹਨੈ ਹਨ, #ਨ੍ਹਾਂ ਵਆਂ ਘੜਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਰਹੰਆਂ ਹਨ/ ਨੰ ਵੱਨੇ ਨੁਵੰਨੈ ਨਮ ਰੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਨਰੂਪਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ/... 

ਕੇਤੀਆ।(ਕੇਤਆਂ? _ ਕਰਮ ਛੂਮੀ , ਮੇਰ ਕੇਤੇ, 

ਕਿਤਨੀਆਂ ਰ੍ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ ਕਿਤਨੇ ਹੀ 

ਕੇਤੇ ਧੂ ਲੈ ਉਪਦੇਸ ॥(ਉ੫ਦਲ? 
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਸਿਖਿਆ ਰ 

...#ਣਨਣਤ 2 ਕਰਮ-ਡੂਮੀਆਂ ਹਨ; ਅਨੰਕਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਪਰਬਤ ਹਨ; ਅਤੇ ਅਣਣਤ ਹੀ ਧਰੂ 

(ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਹਆ-/ਨਆਨ?) ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਨੈਣਤ' 2 (ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਲ? /ਨਿੱਖਆਵਾਂ ਹਨ /... 
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---#ਰ70ਣਤ' ਹੀ ਆੰਹਾ ਦੇ /ਣਂਦਰ ਣੰਵਤੰ, ਭੱਦਰਮ਼ਾ ਅਤੇ ਨੂਰਲ ਹਨ/ ,ਕੈਤਨੰ ਗੀ #ਡਲ ਅਤੇ ਹੌਰ` ਦਸ਼ਾ 
ਹਨ/-.. 

ਕੇਤੇ ਸਿਧ _ ਬੁਧ , ਨਾਥ ੍ 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੋਗ ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ 

ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ (ਏਵ?) ਵੇਸ ॥ 
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਮੂਰਤਾਂ 

--- #ਣ/ਨਆਣਤਾ' 26 /ਸੱ9, #ਹਾਤਮਨਾ ਠੱਹ, ਲੰਗ ਧਰ% ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ/ ਦੋਫਆਂ ਦੇ ਅਣ/ਨਿਣਤ ਹ$ 

#ਰੁ੪ ਹਨ/... 

ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ , ਮੁਨਿ(£ਨ) ਕੇਤੇ, 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ, ਰਾਖਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ 

ਕੇਤੇ ਰ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥ 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਲੂ ਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ 

--#ਣਾਨਣਤਾ ਨੰ ਦੰਵਤ, ਰਾਲਸ਼ ਅਤੇ /ਰਸ਼ੀਂ-#ਨਂ ਹਨ/ ਅਣਗਿਣਤ ਗੰ ਨਾਗਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ /ਦਚਾ 

੪ਣ ਹੱਏ, ਅਣ/ਨੈਣਤਾ ਗੰ ਰਤਨ (ਭਾਵ ਕੱਸਿਤਾੀ ਵਸਤੂਆਂ) ਹਨ/... 

ਕੇਤੀਆ।ਕੰਤਆ?) _ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ।ਕੰਤਆ? ਬਾਣੀ, 

__ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ (ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਕੁਜ) _ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਅਵਾਜ਼ਾਂ 

ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ॥ 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ 

#ਤ' ਆਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ/... 

ਕੇਤੀਆ(ਕੱਤਅ? ਸੁਰਤੀ, __ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, 
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ਨਾਨਕ, ਅੰਤੁ(ਅਤ? ਨ(ਨਾਂ? ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ (ਅਤ) 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ 

...ਅਣਯਣਤ ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ /ਨਆਨ ਅਥਵਾ ਅਮਾਗਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਵਕ' ਹਨ/ ਹ/ ਨਾਨਕ/ /ਏਸ਼ ਅਨੰਤ 

/ਵੈਸ਼ਲਾਰ' ਟਾ ਕੱਟ? ਅੱਤ ਨਗੀੱ/ 

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ, (%6? ਗਿਆਨੁ (/ਨੇਆਨ? ਪਰਚੰਡੁ 1 (ਪਰਦੰਡ? 

ਪਰਮਤਾਮ-ਬੋਧ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚ (ਪਰਮਾਤਮ) ਬੋਧ ਪ੍ਰਬਲ, ਤੇਜਵਾਨ, ਤੀਬਰ 

(ਨਣੱ' ਧਰ#-ਸ਼ਾਧਕ) ਪਰਮਾਤਮ-ਭੱਹ' ((ਨਿਆਨ-ਥੱਡ)? ਦੀ #ੰਸਲ਼ /ਵਲ ਪਰਦੇਸ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਸਾਟਾ 

ਪਰਆਤਨ-ਨਿਆਨ ਝਹੁਤ' ਪ੍ਰਠੰਡ ਅਥਵਾ ਤੌਨਨੂਦਾੀ ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹ, (#ਤ ਨਾਹਨਾ ਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ /#ਚ' ਹਰਮ-ਨਾਹਕਾ 

ਉਂ` ਓਪਰੱਕਤ' ਨਾਰੇ /€ਸ਼ਬਾਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੱਡੀੰ ਹੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੰ/... 

ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਂਦ _ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥(ਅਨੰਟ? 

ਉਥੇ ਇਲਾਹੀ ਧੁਨੀਆਂ ___(ਪਰਮਾਤਮ) ਕੌਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

.-- (ਖਰਮਾਤਸ? ,ਨੈਆਨ ਦੋ ਖੰਡ /ਵੈਰ ਅਣਯਣਤ ਨੀ /£ਲਾਗੰ ਸੁਨਆ ਪਰਨਆਾਤਸ-ਕੱਤਕ' ਅਤੇ ਕਰੱੜਾਂ 
ਨੰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ (ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਧਰ#-ਸਾਧਕ' ਨੂੰ` ਹੁੰਦਾ 2/2... 

ਸਰਮ (ਸ਼ਰਨ) `` ਖੰਡ ਰ੍ ਕੀ , 

(ਰੂਹਾਨੀ) ਉੱਦਮ, ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਭਾਗ, ਪੜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥(੭੫੦੭ 
ਬਣਾਵਟ, ਬਣਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਹਜ 

---ਉਹਾਨਾਂ ਧਰ#-ਸਾਹਨਾ ਦਾ #ੱਇਲ ਤੇ (ਹਰਮ-ਨਾਧਕ' ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਦ$) #ਣਤਗ, ਸੁੱਦਰ` ਅਥਵਾ 
ਆਤਨਕਾ-ਸ਼ਹਜ਼ (ਵਾਲ ਹੱ ਜਾਂਦੈ 2/) 

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ(ਘਆੜਤ? __ ਘੜੀਐ, ਬਹੁਤੁ (#਼ਨਤ? ਅਨੂਪੁ ॥(ਅਨੂ੦੭ 
ਉਥੇ ਬਨਾਵਟ, ਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨੂਪਮ, ਬੇਮਿਸਾਲ 

---ਉੰਲ' (ਸ਼ਰਨ ਕੰਡ' /ਦਲ) ਹਰਮ-ਨਾਹਕਾ ਦੀ (ਧਰ#-ਸ਼ਾਹਨਾ ਰਾਨੀ? ਅਤਅਤ' ਨੀ ਅਲੱਕੋਕ' ਤੇ ਏਮਨਾਲ 
ਘਾੜਤ ਘੜਾ ਲਾਂਦੀਂ ਹੰ/... ਰ 

ਤਾ ___ ਕੀਆ(ਕੰਆ? ਗਲਾ, (ਗਲਾਂ? ਕਥੀਆ।ਕਕਆ) __ ਨਾਂ ਜਾਹਿ ॥ (ਨਾ? 
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4. ਉਠ“ ਦੀਆ (ਸ਼ਰਨ ਖੰਡ ਦਾਲਾਂ ਅਨੂਮ #ਫਲੜਾ ਦੀ ਆਹਸਾ ਵਾਲੀਆ? ਨਠਾਂ ਆਨ ਨਹੀੰ ਕੱਤੀਆਂ 
ਨਾ ਨਕਾਦੀਆਾ/ ... 

ਜੇ ਕੇ ਕਹੈ ਪਿਛੇ ਪਛੁਤਾਇ ॥(੫ਡਤਾਣ) 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ___ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

---ਲੰਕੇਰਾ ਕੱਲ (ਨਰਮ ਕੱਡ ਦਾ /ਏਨਾ ਅਤਅਤ' ਅਲੱਕਕਾ ਅਵਨਥਾ ਦਾ ,$ਆਨ? ਕਰਦਾ ਹੰ ਤਾੰ (ਭਗਾੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
/ਨੇਆਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕ? ,&ਛ' ੪ਛਤਾਉਂਦਾ ਹੰ/... 

ਤਿਥੈ _ ਘੜੀਐ, ਸੁਰਤਿ (ਸ਼ਰਤ) ਮਤਿ(ਤ) ਮਨਿ(ਮਨ) ਬੁਧਿ ॥(56) 
ਉਥੇ __ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ-ਬਿਰਤੀ ਸਮਝ ਮਨ,ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ 

...ਉੰਝ (ਸਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਨਥਾ' /ਵੇਚ ਹਰ#-ਮ਼ਾਹਕਾ' ਦ?$? ਨੁਰਤਾਂ /#ਰਤ?, ਨ#ਡ; /ਓ5' ਅਤੇ ਠੁੱਹੰ 

ਨੂੱ` (ਨਵੇ ਨਨ? ੫ਇਆ ਨਾਂਦਾ ਹੈ/(ਭਾਵ ਹਰਨ ਨਾਹਕ' ਟਆ /ਏਨੂਹੰ ਨਿਆਨ-/ਇੱਟਰੀਆਂ ਛਾ 

ਨਵਾ-/ਨੈਰਮਾਣ' ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ /ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ” ਟੇ /ਨ/6ਉਂ' ਛਾਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ/2... 

ਤਿਥੈ _ ਘੜੀਐ, ਸੁਰਾਂ(ਨਰਾਂ? _ ਸਿਧਾ/#ਹ£ ਰ੍ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥,੭ਓ੦) 

ਉਥੇ __ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ, ਸਿੱਧੀਵਾਨਾਂ __ਵਾਲੀ ਅਕਲ 

--- ਉਝ (ਹਰਨ ਨਾਧਕਾ 2) ਨਹ ਭਾਵ ਨੂਝ ਨੂਝ' ਦੋਦਤਆਂ ਅਤੇ /ਨੈਧੀਦਾਨ $ਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾਂ ੫ਤਾਂ ਨਾਂਈੰ 

ਹੈ/(ਡਾਫ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀ ਆਤਨੀਕਾ #ਫਨਕਾ` ਬਹੁਤ ਉੰਲਨੇ /ਵਵੇਕਫਾਨ-੭ਰਸ਼ਾੰ ਵਰਗ ਹੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਕਰਮ __ ਖੰਡ ਕੀ, _ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥ (#਼ੌਰ) 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ __ ਭਾਗ, ਪੜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਲ, ਅਧਿਆਤਕ ਸ਼ਕਤੀ 

..(ਪਰਸਾਤਨ) ਬਖਸਲਾ ਦੋ ਖੰਡ (ਉਜਲ (ਧਰਮ-ਸ਼ਾਧਕਾ ਦੀ? ਬਣਾਵਟ ਅਵਾ ਮ੍ਰਪ; ਹੁਤਾ ਖਲ ਵਾਲਾ 

ਡਾਦ ਅਤੈਆਤਮਕ ਸਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁਇ ਨੰ/... 

ਤਿਥੈ, ਹੋਰੁ (ਨੌ) __ਨ(ਰਾਂ? ਕੌਈ ਹੋਰੁ ॥(ਹਠ) ਪਿ 
ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ( 

.--ਉੰਝੰ' (ਏਸ ਝ/ਸਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ /ਵੋਲ ਧਰਨਂ-ਸਾਧਕ' ਦੇ /ਹਰਦੇ ਅੰਦਰ “ਰਮਾਤਆਾ ਤੌ” /ਨੇਵਾ?2) ਹਰ 
ਕਲਾਂ ਦੂਸ਼ਰਾ ਨਗਾੰ` ਹੁੱਦਾ/... 

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ(#ਹਾਂਭਲ) ਸੂਰ ॥ 

ਉਥੇ ਜੋਧੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲੀ ਵੀ ਸੁਰਬੀਰ 
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11111 ਹਰਿਆ 

ਅਤਿਅੰਤ ਬਲ ਜੱਧੇ %ਤੇ ਨੁਰਲੀਰ' ਹੁੰਦੈ ਹਨ/.. 

ਤਿਨ(/ਨੂ) ਮਹਿ, (ਆਓ? ਰਾਮੁ (ਰਾਨ? ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ __ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਿਆ _ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਰਿਪੂਰਨ 

...ਉਨ੍ਹਾਂ (#਼ਹਾਂ ਧਰਮਾ-ਸ਼ਾਧਕਾਂ ਦੇ /ਨਗਇਆ? /ਫੋਚ ਪਰਨਾਤਆ ਨਾਰਨ ਰੂਪ /ਵੋਚਾ ਵਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/... 

ਤਿਥੈ, ਸੀਤ ਸੀਤਾ, 
ਉਥੇ _ ਪਰੋਇਆ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਨ 

ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥(87%? 

ਉਸਤਤ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ 

..- ਉਝ (ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਝਥ/ੈਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਨਾਹਕ)? ੫ਰਨਾਤਨਾ ਲਾ ,ਨੈਫੂਤ' ਸਲਾਹ ਅੱਦਰ' ਨੂਰਨ' ਰੂਪ /ਵੈਲ, 

<ਠੌਤੈ ਹੱਠੇ ਭਾਵ ਅਭੈਟਾ ਹੱਟ ਹਨ /... ੍ 

ਤਾ।ਤਾ? ਕੇ ਰੂਪ, ਨ(ਨ? _ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥ (ਜਾ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਤੇਜਸ੍ਹੀ) ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ __ਕਥੇ, ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

-<ਉਨੂਂ (%/ਹਆਤਨੀਕਾ ਝਕ/ਡਲ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਅਹਾਂ-ਸਾਧਕਾਂ ਏ? ਤੰਲਨੂਨੰ ਸ੍ਰੂਪ' ਨੂ ਕਭੇਆ ਨਗ ਜਾ ਸਕਣਾ/ 

ਨਾਂ ' ਓਹਿ(6ਹ) ਮਰਹਿ, (#ਗਨ? ਨ(ਨਾ? ਠਾਗੇ __ਜਾਹਿ ॥(ਲ?? _ 

ਨਹੀਂ ਉਹ _ ਮਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ 

ਜਿਨ ਕੈ, `_ਰਾਮੂ(ਨ%) _ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ (676? 

'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ,ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ___ ਚਿੱਤ ਵਿਚ 

.-- (ਖਰਮਾਤਮ' ਝਥ/ਇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ #ਹਾਂ-ਸਾਗਕ) /ਨਨ੍ਹਾਂ ਏਂ /6ੱਤ /ਵੈਲ ਪਰਆਾਤਸਾ ਫਨਟਾ ਹੈ, ਨਾਂ 2ੰ ਉਹ 
(ਆਤਮਿਕ #ਤ) #ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ 2 (॥7ਆ ਹੱਝੰ? ਠੱਗੇ ਭਾਵ ਛਲ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ(ਵਗ?? ਕੇ _ ਲੋਅ ॥ 

ਉਥੇ __ ਭਗਤ ਜਨ(ਮਹਾਂ ਸਾਧਕ) ਵਸਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਵਣ, ਲੋਕ 

--(ਅਕਾਲ ਪੁਰਥਾ ਫੀ ,ਏਸ ਅਰ ਵਾਲ ਅਫਬਾ ,ਏਠ? ਅਗਜੈਣਤ' ਜੰ ਭਵਣਾਂ ਦੋ (ਮਹਾਂ-ਸਾਧਕ) ਰ੍ 

ਡਰ 
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ਕਰਹਿ(ਕਗ? ___ ਅਨੰਦੁ, (ਅਨੰਦ? ਸਚਾ ਮਨਿ(ਮਨ? ਸੋਇ ॥ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ___ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਈ, ਉਹ 

--(%ਨਹੈ ਭਗਤਾ-ਸ਼ਨ)? #ਟਾ ਅਨਿਆਤਮਕ /ਖੜਾਓ (ਨਦਗੀ ਨਦਨੇ ਨੈਹਾਲ)? ਵਾਲੀ #ਵਸ਼ਲਾ /ਦਜ਼ ਗਹਿੰਏ 

ਹਨ ((ਕਉਮੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ /ਓੱਤ /ਫਚ ਸਫਾ ਸੱਤ-ਨ੍ਰਯ ਪਰਨਾਤਨਾ (/ਨੋਢਾਸ਼? ਕਰਦਾ ਹੰ/... 

ਸਚ(ਨ6) ਖੰਡਿ,(੪ਡ) ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ (ਨੋਰੰਕਾਰ? 

ਸੱਤ,(ਮਹਾਂ ਵਿਗਾਸ) ਭਾਗ, ਪੜਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ 

--(ਅਓਆਰ' ਹੱਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਏ #ਹਾਂ-/ਵਗਾਨ ਵਾਲਾਂ /ਏਲ ਅੱਤ)? ਸੱਤ-#ਫਸਥਾ /ਵੈਚ (੪ਹਾਂ-ਸ਼ਾਧਕਾ 
ਦੇ ਨਾਹਨਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਠੱਧ' ਹੱ /ਹੇਰਦੇ ਅੱਦਰਾ ਓਹ? ਨੈਰੰਕਾਰ ਆਪਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਕਰ' ਲੈਦਾ ਹੀ... 

_ ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਵੇਖੈ, ਨਦਰਿ(ਨਦ਼ਰ) ਨਿਹਾਲ ॥ 

ਬਣਾਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, __ ਸੰਭਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਨੰਦਿਤ 

ੈ.(ਐਹੜਾ ,ਨਰਕਾਡ ਉਸੀ ਨੂ? ਰਚਕੰ ਆਪਣਾ /ਨੈਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰਾਗੀ” ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ 
/ਓਨਾ ਰੀ... 

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ 

ਉਥੇ ਭਵਣ ਰ੍ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 

(ਉਨਾਂ ਦਾ /ਹਰ ਰਾਠੰ? ਉਂਝ (ਭਾਵ ਧਰਨ-ਸਾਧਕ' ਨੂੰ ਸ਼ਠਿਆਰ ਹੱਣ ਦੀ ਉਸ ਅਫਸ਼ੜਾ /ਵੋਲ? ਮ੍ਨੂਹਾ 
ਲੰਡ, ਮਜਨ ਅਤੇ (ਕਰਤਾ-ਕੁਰਤ' ਦੰ? ਫ੍ਰਨੈਮਲਂ ਰਜ਼ਨਾ ਲੀ (ਅਨੱਤੜਾ ਜਾ ਅਨੁਭਾਲ; ਅੱਤਰਾ-/ਅਿਆਨ' ਹੱ 

ਨਾਂਦਾ ਹ/2.,.. 

ਜੇ ਕੇ ਕਥੈ, ਤ।ਤਾ? ਅੰਤ ਨ(ਨਾ? ਅੰਤ ॥ 

ਜੇਕਰ ਕੇਈ __ਕਥਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ _ ਨਹੀ ਅਖੀਰ 

4.ਸੰਕਰਾ ਕੱਲਾ (ਲਨਿਆਰ' $ਰਸ਼, ਤਦ (ਜੀ ਕਰਨਲ ਵਜ ਭਵ ਦਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਉਸ਼ ਕੰਠ ਕੱਲੀ ਅੱਤ ਨੀਂ ਨੇ ਸਕੰਗਾ/... 

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਰ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥ 
ਉਥੇ ਭਵਣ ਭਵਣ ਰ੍ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 

.--(06ਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ? ਓਸ ਅਫਲਥਾ /ਵੈਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਵਨਾਂ /ਵਲ ਬਣੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੱਚ 
ਏਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹ/2... 
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ਜਿਵ(/ਨਵ) ਜਿਵ(ਨਵ) ਹੁਕਮੁ , (ਹੁਕਨ? ਤਿਵੰ।੬ਵ)? _ਤਿਵ।੬€) ਕਾਰ ॥ 

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ,ਕਾਰਵਾਈ 

ਇਤ ਦਰ ਨਲ ਲਨ 

ਅਨੁਸਾਰ #ਦੇ' ਨਵ ਵੀਂ (2 ਬੂਨਮੰਡ ਫਾ ਕਾਰ-/ਵੈਹਾਰ` ਜਲਾ /ਓਹ) /ਤੈਂਵ' /5ਵੰ' ਨੰ (ਠਸਵਗਾੀਂ-/ਵਗਾਨ' 

ਰਾਠੰ? /ਏਹ ਨਾਰਾਂ ਨੈਜ਼ਾਨਆ ਭਲ /ਠਹਾ ਹੈ /... 

ਵੇਖੈ __ ੍ ਵਿਗਸੈ. , ਕਹਿ. ਵੀਚਾਰ (ਵ6ਨਾਰ) 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 

.--(ਟਨਾ #ਫਸ਼ੜਾ /ਦਰ' ਲਾਕੇ ਗਰਆਰ-ਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ /£ਹ' ਦੀ #ਤਰ (ਨਆਨ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨ ਪਰਨ' /#ਤਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤ /ਨ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਨੂੰ? /ਵਚਾਰ' ਪਰਫਕ' ਵੇਖਦਾ ਗੋਇਆ' ਭਾਵ ਨੰਭਾਲ ਕਰਣਾ ਗਇਆ ਅਨੀਇਤ' ਹੁੰਦਾ 
ਹੀ/... 

ਨਾਨਕ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ (ਨਾਰ) 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੋਹੇ 

.--6/ ਨਾਨਕ / (/ਟਸ ਸੱਲ-ਥੱਡਾੀ #ਵਨਥਾ)? ਟਾ ,$ਆਨ ਕਰਨਾ ਲੰਹੇ ਫਰਗਾ ਕਠਨ` ਹੈ, ਭਾਵ ਅਤ /6ਖਮ 

ਕਾਰਨ ਹੈ/ 

ਜਤੇ(ਜਤ) ਪਾਹਾਰਾ, 

ਸਰੀਰਕ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਜਿਥੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧੀਰਜੁ (ਆੰਰਲ) ___ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ (ਨੁਨਆਰ) 

ਸਬਰ, ਸਹਿਜ ਸੁਨਿਆਰਾ 
ਨ 

(ਲੈ ਹਰ#-ਨਾਹਕ ਟ0 ਲਤ ਰੂਪੀ ਭੱਠਾ ਹੱਦ, ਸਝ਼ਰ ਅਤੇ ਸੇਜ ਨੁਨੀਆਰਾ ਹੱਦ... 

ਅਹਰਣਿ (ਅ/ਨਰਣ? 

ਅਹਿਰਣ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖਕੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। 

ਮਤਿ, (ਸਤ) ਰ੍ ਵੇਦੁ(ਵੰ) ਹਥੀਆਰੁ ॥ (ਹਲੰਆਰ? 

ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ ਗਿਆਨ ਹਥੌੜਾ 

ਭਾਹ ਆਹੈਰਣ' ਹੱਢੋਂ ਅਤੇ ਆਨ ਦਾ ਹਲੱੜਾ (ਚਲੋ)... 



)-. ੮੧ ੮੩ ” ੮੬ਟ <੩੩੪੬੬੬=- 2 /" ੩੭7੭“ ੩੬ <੧੨ 
2 ਨ? << ੨੧੯ ( ਨਹ _.== ੫=-<੦੬==੩====੩ਇ ਜਾ ) = ,6 (੯੧ ੨੯ 

੬. 0 << ਆ”, ਟ” ੯3੬ ੨) 

ਲੈ. 0 ਰੋ ਰਿ ਅੰਕ ੮ ੨੨੩ ਰੈ ੧੦ €. 
ਟ 4੨ ਕਾਂ ੧੨੮੬ “ਦੀ. 

6 ੨੨੦੦੫ ਆ 6 

ਭਉ ਖ਼ਲਾ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ `_ਧੌਂਕਣੀ, ਫੂਕ ਮਾਰਕੇ ਅੱਗ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ 

ਅਗਨਿ(ਅਨਨ? ਤਪ ਤਾਉ ॥(ਤਾਓ) 

ਅਗਨੀ ਸਾਧਨਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

--#ਰਆਾਤਮਾ ਟੇ /ਨੈਰਮਲ ਡੰ ਦੀ ਧੱਕਣ ਹੱਵ, ਅਤੇ ਤ%-ਨਾਹਨਾ ਕਰਨ ਲ ਉਆ ਅਗਨ ਹੱਢੋ/... 

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ (ਡਾਓ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਤ? ਤਿਤੁ(£ਤ)? _ ਢਾਲਿ ॥(ਫਾਲ) 
ਬਰਤਨ, ਕੁਠਾਲੀ _ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਸੁਧਾ, (ਹਰਿ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਉਸ ਵਿਚ __ ਪਿਘਲਾ ਕੇ 

.--(ਪਰਲਾਤਨ)? /ਮਆਰ ਰੂਪਾਂ ਕੁਠਾਲੀ /ਫਲ, (ਗਰ-ਨ%' ਰੂਪ?) ਅਘ੍ਰੋਤ ਢਾਲ &... 

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ,(ਸ਼ਝਦ? ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

ਘੜੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਕੇ/ਟਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਘਰ 

....(/ਹਂ ਐਹ?) ਸੱਚੀਂ ਟਕਸਾਲ /ਫਲਾ ਗਾਰ-ਸ਼ਝਟਾ ਰੂਪਾਂ (#ਨੱਕਾ? ਘੜੀਣਾ ਨੰ/... 

ਜਿਨ ਕਉ, _ਨਦਰਿ।ਨਟਰ) ਕਰਮੁ , (ਕਰਨ) ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ 

...ਡ੍ਹਾ (ਨੱਚ ਟਕਸਾਲ /ਵੈਲ, ਉਰਾ-ਸੜਦ' ਨੂੰ ਘੜਨ 2? ਕਾਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਰਮ#-ਨਾਹਕਾਂ ਦੰ ਹੱਦ 2? ਐਨ੍ਹਾਂ 
ਉਤ (ਘਰਆਤ੧)? #ਭਲਨੈਸ਼ ਦੰ ਕ੍ਰਆਾ-/ਉਸ਼ਟਾੰ ਹੱਵੋ/... 

ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ(ਨਦ਼ਰ) ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥ 

ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _ ਅਨੰਦਿਤ, ਪ੍ਰਸੰਨ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ /6ਹਰ' ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਿ 
ਹਾਲ ਹੌ ਜਾਂਦੇ ਰਨ/ 

ਸਲੋਕੁ ॥(ਸਲੋਕ) 

ਪਵਣੁ (ਪਵਣ? ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾਂ, 
। 

ਪਉਣ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ੍ ਜਲ ਬਾਪ 
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ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ(ਹਰਤ? ਮਹਤੁ ॥ (#ਹੱਤ) 

ਮਾਂ ਧਰਤੀ, ਭੂਮੀ ਵੱਡੀ, ਮਹਾਨ 

-- (ਜੀਵਾਂ ਭਣ?) ੫ਉੰਣ' ਨਰ ਸਨਾਨ' (ਜੀੰਫਨ-ਆਧਾਰ) ਹੈ, ਲਲ /&ਤਾ ਨਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਭਨਾਂ ਦੀ 
(ਪਾਲਣਹਾਰ) ਵੰਡ? ਆੱ ਹੈ/... 

ਰਾਤਿ (ਰਾਤ) ਦਿਵਸੁ(/ਟਵਨ) ਦੁਇ, ਦਾਈ ਦਾਇਆ 

ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਵੀ ਖਿਡਾਵਾ 

ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ (ਜਗਤ) 

ਖੇਡ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 

---/ਇਨ' ਅਤ ਰਾਤ ਲੱਦ /#ਡਾਫਾਂ ਅਤੇ /#ਡਾਫਾ ਹਨ (/ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਟੇ ਹੱਡਾਂ /ਇਲ? ਨਨਲ' ਨੱਸਾਰ' ਬੌਡ` /ਨੈਹਾ 
ਹੈ/(ਡਾਵ' /ਏਸ' ਸੰਨਾਰ ਲੰਲ੍ਹਾਂ /ਫੂਲ ਹਰ ਕੱ ਪਗਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰਭਾ 
/ਠਹਾ ਹੈ/%... 

ਚੰਗਿਆਈਆ(ਦੰਨੇਆਣਆਂ) ਬੁਰਿਆਈਆ, (5/ਨਆਣ/ਆ? 

ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਕਰਮ 

ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ , (ਹਰਨ) ਹਦੂਰਿ ॥ (ਹਦੂਠ? 
ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

(ਜੀਵਾਂ ਦੋ? ਲੱਲੇ ਅਤੇ ਆੜ ਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ#-ਰਾਨ (ਅਕਾਲ £ਰਸ? ਦਾ ਹਲੂਗੀ /ਵੋਚ _ਵਾਲਟਾ ਹੈ, ਭਾਵਾ 
ਪਰਸ਼ਟਾ ਹੈ / 

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਕੇ 
ਕਈ 

ਦੂਰਿ ॥(ਟੂਰ) 

... ਆਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਨਾਰ ਕਈੰ (ਅੰਵ, ਕਰਤਾ-£ਰਖ' 2)? ਨਸ਼ਠੀਕਾ ਹਨ` ਅਤੇ ਕਈ ਟੂਰ ਹਨ/... 

ਜਿਨੀ(ਨ੍ਰ?) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਗਏ 
ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਚਲੇ ਗਏ 

ਧਿਆਇਆ, 

ਸਿਮਰਿਆ 
ਨਾਮੁ (ਨਨ) 

ਹਰਿ-ਨਾਮ 

ਮਸਕਤਿ।ਸਸ਼ਕਤ? 

ਮਿਹਨਤ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ 

ਘਾਲਿ ॥ (ਘਾਲ) 

ਘਾਲਣਾ, ਕਮਾਈ 



2” ਨ ੨੧੨ ॥ 
(4 <੨ਇਿ << ਕਲ” 

ਰਣ [ਰਾ ਅ== 

੭ ₹ ਲੇ ਰ੍ ੨੨੨੨੨ 

6੭੨ << 

--4/ਨੂ7 (ਹਰਸ-ਨਾਧਕਾਂ ਨੰ) ਗਰ-ਨਆ ਮਰਨ ਕੱਤ; ਅਤੇ ਨਸਵਾ-ਨਾਹਨਾ ਟੀ ਆਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕ 
(/ਏਸ ਸੱਸ਼ਾਰ ਤੱ? ਨਣੀ... 

ਨਾਨਕ, ਤੇ _ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਜੂਲ, 

ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥ (ਨਾਲ) 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਥ, ਸੰਗਤ ਵਿਚ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਉਨ੍ਹਾਂ (06ਆਰਾ-ਪਰਸ਼ਾਂ ਏ? ਨੁੱ£ (ਸਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ 2? ਉਨੂਲ ਹਾਂਏੇ ਹਨ/(ਅਨਹੇ 

#ਤ-੭ਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦ)) ਕਤਨੇ 2 (ਜੰਵ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੰ ਸੰਗਤ /ਵਚ (ਸੱਲਾਰ ਏ ਆਇਆਵਾਂ ਲੰਹਨਾਂ 5? 
ਮੁਕਤ ਹੈ ਲਾਂਟ ਹਨ/ 

ਦਰੂ ,(ਦਰ) 

ਦੁਆਰ,ਦਰਥਾਰ _ ਊ 2 

ਨਟ: (#ੱਹਆ ਵਲੋਂ ਦੇ /ਨੈਤਨੰਨ' ਦੀ ਭਾਣੀ ਛਾ ਨਾਨ) 
(%#ਨ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪਨ ਛਲ਼ਦਾੰ ਏ ਅੱਗਾ? ਛਾ /ਨਰਲੰਲ # ਟਰ ਹੈ? 

ਰਾਗੁ(ਰਾਗ) 
ਸੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਆਸਾ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਹਲਾ ੧(ਘਨਿਲਾ) 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

੧ਉ” ,£ਕ ੬ਅਕਾਰ) ਸਤਿ, (ਨੱਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ(ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ____ (ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ) ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ (ਪੂਸਾ) 
ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ =੩ ਤੋ 
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੪%ਕਾਰ' (“ਰਨਾਤਮ?) /ਕ' ਤੇ ਕੰਵਲ ਕਾ ਹੈ/ ੬%ਕਾਰ ਏ ਨ੍ਰੂਪ ਦੀ ਹੱਦ' (ਸ਼ਦੀਵ-ਕਾਲ ਤ? ਹੈ/ ਨ੍ਰਾ 
ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ,ਕ੍ਰਪਾ-/ਊਸ਼ਟਾੰ ਾਠੀ' ਸ਼ਾਹਕ ਨੂੰ” /ਨੈਹਾਨ ,ਨੈਹਾਲ' ਕਰ /ਇੱਦੈ ਹਨ? 

ਸੋ ਦਰੁ (ਦਰ) ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰੁ (ਘਰ? ਕੇਹਾ, 

ਉਹ __ਦੁਆਰ,ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ _ਕਿਹੋਂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਘਰ, ਨਿਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 

ਜਿਤ (ਨਤ) ਬਹਿ(ਕ/6) __ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥(ਸਮਾਨ੍ਹ 

ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਦੁਆਰ ਅਤ ੫ਰ /ਕਹਂ ਨਹਾ (ਨੁੱਦਰ? ਹੈ ਨਲ ਬੈਠ & (ਨਾਹੈਲ ਆੰ/ ਤੁਸ? ਨਹੰਆੰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 

6... 

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ __ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, (ਅਨੰਸਾ? 
ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ 

੭੨ ਦਰ 5) ਤਰੇ ਅਨੰਕਾਂ ਸੰਗਤਿਕ' ਸਾਜ਼ਾਂ ਰਾਗੀ $ਅਤ' 2 ਹੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨੀਆਂ 
ਨੂ ਵਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਰੇ ਅਨੰਕਾਂ ਹੰ #ੱਲੰਤਕਾਰ' ਹਨ/... 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ।/ਨ£? ਕਹੀਅਹਿ, (ਕਨਿਆ? 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ _ ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

ਕੇਤੇ _ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ 

.-- (ਸਦਰ 5) ,ਕੋਤਨੇ 2 #ੱਗੰਤਿਕਾਰ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ” ਰਾਨਣੀਆਂ ਲਸ਼ੰਤ ਨਾ ਰਹੋ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ) __ ਤੁਧਨੋ, ਪਵਣੂ (ਪਵਣ? ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ,(ਲਸ਼ੰਤਰ? 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਜਲ ਅਗਨੀ 

ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ , (ਧਰਨ? ਦੁਆਰੇ ॥ 
ਗਾਂ ਰਿਹੈ __ ਯਮਰਾਜ, ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰ ਉਤੇ 
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...?. ਦਰ ਭਾਵ (ਸ਼ਭਹੜ) ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੰ ਹਫਾ ਖਾਣ£ ਅਗਨੀ ਸੜ (ਸਭਿੜ ਟਾ)? ਨਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ/ 

ਸ਼ਰਨ ਰਾਨ' ਦੀ ਸੰਦਰ 5 (ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ? ਨਾ /ਰੈਹਾ 4... 

ਗਾਵਨਿ (ਨਾਵਨ) ਤੁਧਨੋ, 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ 

ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ (/ਓਤ ਨੁਪਤ) 
ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦੂਤ 

ਲਿਖਿ((ਨਕ) ਜਾਣਨਿ,(ਨਾਣਨ) __ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ (/ਲੇਖ ੨) ਧਰਮੁ ,(ਧ੦ਨ੭ __ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਆ ਹੋਇਆ __ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ_ 

-.-ਧੰਰਨ' ਰਾਲ' ਦੇ ਲੂਤਾ /ਓੱਤਰ' ਗੁਪਤ ਨੰ ਜੀਵਾਂ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਖ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ 
/ਨਕਆ ਲੱਖਾ ਹਰਨ ਰਾਜ /ਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ /ਓੱਤਰ' ਨੁਪਤ ਦੀ (ਸੋਂ ਦਰ 2)? ਤੇਰਾ ਲਨ ਨਨ ਕਰ ਰਹੇਂ 

ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਗਾਵਨ) __ ਤੁਧਨੋਂ, ਈਸਰੁ (ਲੰਕਰ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ __ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 

ਸੋਹਨਿ(ਸ਼ੱਨਨ? ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਰ ਸਵਾਰੇ ॥ 

(5 ਦਰ 3) ਤਰੇ ਸਾਜੇ ਸਵਾਰੇ /ਓਫ, ਕ੍ਰਹੱਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਏੋਵਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨ/ਏਨ ਕਰਣ ਹੱਟ ਨਦਰ ਲਗਾ 

ਰਹੈ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ) __ਤੁਧਨੋਂ, ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਸਣਿ।/੬€ੁਨਾਣ? ਬੈਠੇ, 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ____ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਕੇ 

ਰੀ ਦਰਿ(ਦਰ) ਨਾਲੇ ॥ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿ ਰੀ ਦਰ ਉਤੇ ਨਾਲ 

_.,੬ਦੂਯਣਾਂ ਉਤੇ ਭੰਨੇ ਅਨੰਕਾਂ /੬ਓਰ ਛੰਵਤ, ਰੰਨਾਂ ਦਫਉਆਂ ਨਸ਼ਤ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦਰ ਉਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਨ ਕਾਨ ਕਰ ਰਨ ਰਨ)... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ) __ ਤੁਧਨੋ, _ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ, (ਅੱਟਰ) 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ___(ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਪੁਰਸ਼ _ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰ 
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ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ) ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

ਗਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂ ਸਾਧੂ . ਵਿਚਾਰ ਕੇ 

...ਅਨੰਕਾਂ ਗੀ (6ਧਆਂ #ੱਧਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) #ੱਹ-ਖੁਰਲਾ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ,ਨਵਲਨਿ ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂ 
(੭ ਦਰ ਤ) /ਵੈਜਾਰ /ਵੈਚਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲਨ ਨਏਨ ਕਰ ਕਰਹ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ) __ ਤੁਧਨੋ, _ ਜਤੀ ਸਤੀ __ ਸੰਤੋਖੀ 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ __ ਸਬਰ ਵਾਲਾ 

ਗਾਵਨਿ(ਲਾਫਨ) ਤੁਧਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 
ਗਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧੇ ਤਕੜੇ 

...ਜਤ£ ਛਾਨਂ ਅਤੇ ਸਕਰ #ੰਤੇਖਾ ਵਾਲੇ ਸਭ (ਸ਼ੰਦਰ ਤੰ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ' ਨੂੰ? ਲਾ ਰਨ ਹਨ/ਮਹਾਂ ਨੁਰਯੀਰ ਅੰਧੇ 
ਦਾ ਤੌਰਾ ਲਨ ਨਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ)? __ ਤੁਧਨੋਂ, ਪੰਡਿਤ _ਪੜਨਿ(ਪੜੂਨ? ਰਖੀਸੁਰ ,(ਰਕ/ਲਰ) 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਰਿਖੀ-ਈਸ਼ਰ (ਮਹਾਂ-ਰਿਸ਼ੀ) 

ਜੁਗੁ(ਲਨ) ਜੁਗੁ(ਲਨ? ਵੇਦਾ(ਵੇਟਾ? ਨਾਲੇ ॥ 

_ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਤੋਂ _ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ, ਨਾਲ 

.../ਵੈਦਫਾਨ-4ਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-/ਹੈਲੰ _ਨੂਗਾਂ ਨੂਗਾਂ ਤੱ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੌਟ ਤੌਰਾ ਜਸ ਟਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਫਨ) __ ਤੁਧਨੋਂ, _ ਮੋਂਹਣੀਆ।ਨਹਣਆਂ? _ਮਨੁ(ਮਨ) ਮੋਹਨਿ, (#ੰਹਨ) 

ਗਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ . _ ਮਨ, ਹਿਰਦਾ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੁਰਗੁ(ਨੁਰਨ) ਮਛੂ(ਮੱਛ) ਪਇਆਲੇ ॥ 
ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਚ 

...ਨੁੱਦਰ' £ਸਤ੍ੀਆਂ ਨੰ ਸ਼ਵਰਗਾਂ /ਵਨ, #ਤਾ ਲੱਕ /ਵੈਚ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਲੰਕ' /ਉਲ ਅਨ ਨੂੰ ਮਹ ਲੱਦੀਆਂ ਹਨ 

#ਤ' (ਨ ਟਰ 3) ਤੇਰਾ 2 ਜੱਸ ਨਾ/ਟਨ ਕਰ ਰਗੰਆਾੱ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ? ਤੁਧਨੋ, ਰਤਨ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ 
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ਉਪਾਏ ___ ਤੇਰੇ, __ ਅਠਸਠਿ(ਅਠਸਠ) ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ __ਅਠ-“ਸੱਠ=ਅਨਾਹਠ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸਣੇ ਨਾਲ 

4.-ਤੀਰੀ` ਧੌਟਾ ਕੰਨ ਹੱਟ ਰੱਦਾਂ ਰਤਨ; ਅਠਾਹਠ ਤਰਲਾ ਨਸ਼ੰਤ, ਸਭਾ ਨੱਕ (ਸੱਟਰ' 2) ਤੰਨੂੱ' ਨਾਉਂਦੋ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ) __ ਤੁਧਨੋ, ਜੌਧ ਮਹਾਬਲ(ਮਹਾਂਭਲ) ਸੂਰਾ , 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ' ਬਹਾਦਰ 

ਗਾਵਨਿ(ਗਾਫਨ) ਤੁਧਨੋ, ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 
ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ (ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ) _ ਚਾਰ ਹੀ 

---#ੰਹਾਲਲੀ ਯਹ, ਨੂਰਲਰ ਝਹਾਏਰ ਅਤੇ ਝਾਠੇ ਖਾਣੀਆਂ (%ਅੰਡਜ, ਜੌਰਜ, ਸਤਜ, ਓੰਤਭੁਜ? ਨਭ' (ਤੌਨੇ ਟਰਾ 

5 ਤੇਰਾ ਲਨ) ਨਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/... 

ਗਾਵਨਿ(ਨਾਵਨ) ਤੁਧਨੋਂ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ 
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ `__ ਝੈਨੂੰ ਨੌ ਖੰਡ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਖਿੱਤੇ ___ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ 

ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰਿ(ਕਰ) _ਕਰਿ(ਕਰ) ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ _ ਤੁਹਾਡੇ __ਟਿਕਾਕੇ, ਸੂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ 

-. (ਕੱਰਤਾ-£ਰ8' ਏ? /ਨੈਰਜੇ ਹੱਟ ਨਾਰੇ ੪ਡ, #ਡਨ ਅਤੇ ਲ੍ਰਹਮੰਡ; ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਸ ਨੇਂ /ਟਕਾਂ ਕੰ ਗੱਖੋਆ 

ਯੋਠਿਆਂ ਡੰ, ਨ੍ਭਾ ਪਰਡੂ-ਸਨ ਗਗਨ ਘਰ ਰਹੇ ਹਨ/... 

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ __ਗਾਵਨਿ,(ਨਾਫਨ) _ ਜੋ ਤੁਧ(ਤਧ? ਭਾਵਨਿ, (ਡਾਵਨ) 

ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ 
ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੀਏ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ 

--ਲ. ਤਨੂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਠੀ ਭਨਤਾ-ਲਨ' ਰਸੰਡ, ਤੰਨੇ ੭ਆਰ' ਰੰਗਾ /ਵਲ, ਰੰਗ ਹੱਟ (ਸੱਟਰ 2. ਤਰਾ ਲਲ੍? 
ਨਾਗਏਨ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ/... 

ਹੋਰਿ(ਹੌਰ) ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ __ ਗਾਵਨਿ, (ਨਾਵਨ) 

ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੈ 2 ੧॥ ਇਿ ਹੋ ਹ ਰੁ ਕਰ ਹੂ 
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ਨ(ਰਾਂ? ਆਵਨਿ, (ਆਵਨ? ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

ਨਹੀਂ __ਆਉਂਦੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਕੀ . ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ 

...ਹਰਾ ,ਕੈਂਤਨੰ ਗੀ ਜੀਵ ਤੰਰਾ ਜਨ ਨਹਏਨ' ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ; ਲੱ ਮਨੋ ਲੋਤੇ /€ਨ' ਨਗ ਆ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ' /ਏਨ੍ਹਾੰ 
((ਆਣਤੀਆਂ ਆਏ) ਡਾਨ ਕਾਂ /ਵੈਲਾਰ ਕਰ #ਕਟਾ ਹ4/ 

ਸੋਈ ਸੋਈ , ਸਦਾ ਸਚੁ ,(ਨੱਨ) 
ਉਹ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ, 

ਸਾਹਿਬੁ(ਨਾਰੜ? ਸਾਚਾ, ਰ੍ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ, ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ 

:--ਉਹਾ ਸੱਤ ਨਰੂਆ ਸਾਹਿਲ ਹ$. ਨਣਾੀਵ-ਕਾਲ ਨਰ ਗੰਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੰਨਟਾੀ ਵਡਿਆਈ ਵ0 

ਨਾਤਾ ਹ/... 

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ, 
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਜਾਇ _ਨ(ਨ? _ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ(ਨਿਨ? ਰਚਾਈ ॥ 
ਜੰਮਦਾ _ ਨਹੀਂ __ ਮਰੇਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ __ ਜਿਸਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ 

.--/#5' ਕੱਰਤਾ-#ਰਕਾ ਨੰ ਕ੍ਰਹਹਿਨੰਡ ਰਲਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਹੁਣ ਫ ਹ, ਔਤੇਂ ਗਵੱਖ /ਵਚਾ ਦਾ 
ਹੰਢੋਗ/ ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ #ਰੰਗਾ/... 

ਰੰਗੀ(ਰਨ?) ਰੰਗੀ(ਰੱਗੰ? ਭਾਤੀ, (ਡਾਂਤ7? ਕਰਿ(ਕਰ? ਕਰਿ(ਕਰ) 
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾ ਦੀ, (ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ) ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ _. ਜਿਨਿ(#ਨ? ਉਪਾਈ ॥ 
ਕਈ ਜਿਣਸ, ਜਾਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸਨੇ ___ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

“ਨੱਸ ਕਰਤਾ-ਮੂਰ#਼' ਨੰ ਕਲਾਂ ਨਨ ਕਲੀ ਨਸਲਾਂ ਕਤ ਕੰਠ ਲੀ ਰੰ ਰਨ ਨਨਰ ਲੀ ਖੜ ਕਰਕੇ 
ਉਤਪੰਨ ਕੱਤ ਹਮ... 

_ਕਰਿ(ਕਰ? ਕਰਿ(ਕਗ) _` _ ਦੇਖੈ, ਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, _ 
ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ (ਭਾਵ ਰਚਕੇ) _ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ _ ਆਪਣੇ 
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ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 

ਜਿਵੇਂ ਰ `ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਦ, ਵਡੱਪਣ 

ਰੀ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਨਾ ਨੂੰ) ਰਚਕੰ,  ਆਗਣੇ ਵੱਡੇ ਹੱਣ ਦੇ /$ਰਣ' ਅਨੁਨਾਨ, ਉਸ ਸਾਲੀ ਹੱਛੰ 

ਰਜਨਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦ ਹਨ... 

ਜੇ ਤਿਸੁ(/ਤਨ) ਭਾਵੈ, ਸੋਈ ਕਰਸੀ, 
ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਵੀ __ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ 

ਫਿਰਿ, (/ਫਰ? ਹੁਕਮੁ (ਨੁਕਸ) ਨ।ਨਾਂ? ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

ਫਿਰ, ਉਲਟਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

..- ਓਨਾ ਨੂੱ` ਨ ਲੱਗਾ ਲਕੰਗ; ਦਗਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੰ ਕਰਨਾ, (ਸਹਠੇੜ' ਨੂੰ? ਉਂਲਟਕ ਹੁਕ# ਨਗਾੱ' ਕੱਤਾ ਲਾ 
ਸ਼ਕਾਣਾ /... 

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) _ ਸਾਹਾ (ਸ਼ਾਹਾਂ? ਪਤਿਸਾਹਿਬੁ(ਪਤਸ਼?ਨੜ) 

ਉਹ __ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਨਾਨਕ, ਰਹਣ।(ਗ/ਨਣ? ਰਜਾਈ ॥੧॥ (ਰਜ਼ਾ£? 
ਹੇਂ ! ਨਾਨਕ ! ਰਹਿਣਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

....(ਸ਼ਹਰੈੜ ਨ). ਪਤੜਾਰਾਂ ਦੋ ਦੀ ਪਤਬਾਰ ਭਨ (ਇਸ ਲਣੀਂ/ ਹ/ ਨਾਨਕ / (ਓਸ਼ਦ?) ਰਲ਼ਾ /ਵਲਾ ਗਓਣਾ 

ਨੀ (5 6ੈ/2 

`_ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥(੫ਘਇਲਾ)? 

ਸੁਣਿ,(ਨਣ? ਵਡਾ ਰ ਆਖੈ ਸਭੁ (ਸਭ? ਕੋਇ ॥ 
ਸੁਣਕੇ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ 

(#ਕਾਲ-੪ਰ੪) ਨੂੰ” ਹਰ' ਕੱਛ ਲੁਣ ਨੁਣਾਕੇ ਗੀ ਵੱਡਾ ਕਹ /£ੱਦਾ ਹ/... 

ਕੇਵਡੁ (ਨੰਢਡ? ਵਡਾ ਡੀਠਾ 

ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰ ਮਹਾਨ ਡਿਠਿਆ, ਤੱਕਿਆ 
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,..(ਬਰਾ ਜੇ ਕੈਸੇ ਨੰ ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਆੰ ਨੂੰ? ਦੇਇਆ ਹੱਢੈ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕੰਤਾ ਹੱਢੋ (ਤਾਂ ਨ ਠੱਲਆ ਲਾ 
ਨਕਟਾ ਹੈ ਕ&' ਅਕਾਲ ੫੦੩) ,ਕੈਤਨਾ #ਹਾਨ ਹੰ/... 

ਕੀਮਤਿ (ਕੰਮਤ) ਪਾਇ, ____ਨ(ਨ? ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ 
ਕੀਮਤ, ਮੁਲ ਪਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ __ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

..._(#ਕਾਲ £ਰਸ਼` ਦਾ) ਨਡ ਨਗ ਪਆ ਨਾ ਸਕਦਨ ਹੀ ਤਤ ਕੀ ਮੀ 
ਸਕਣਾ ਨੀ/... ਰ੍ 

ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਰਰੈ __ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
ਆਖਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ___ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੀਨ, ਅਭੇਦ 

... (ਕਰਤਾ-੫ਰਸ਼' ਜ5/? ਲੱ ਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਨੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ 2, ਉੱਹ' ਤੁਹਾਡੇ /£ਰ' ਗੰ 
%ਤਭੀਟ' ਹੱਕ ਗਹੇ ਲਾਂਟਾ ਹੈ/... 

ਵਡੇ ਮੇਰੇ `_ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ _ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ __ਗਹੀਰਾ॥ 
ਮਹਾਨ ਆਪਣੇ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਿਕਾ ਡੂੰਘਾ __ਅਥਾਹ _ ਗੁਣਾਂ _ ਡੂੰਘਾ 

.--6/ ਨੌਰੈ #/ਲੈਕਾ/ ਤੂੱ` (ਨੁਸੰਦਰ ਵਾਂਗ) ਅਬਾਹ ਡੂੰਘਾ ਹ/(ਸ਼ਗਰੈਝ ਨੰ? ਤੌਗੋ? ਜੁਣ' ਵੀਂ (ਨਾਗਰ ਵਾਗ 
` ਡੇਅ? ਡੂੰਘੀ ਹਨ/... 

ਕੌਇ।ਕੱ£) ਨ(ਨ?) _ ਜਾਣੈ, ਤੇਰਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ __ 

__ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ (ਕੇਵਡ) ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥` 

ਕਿਤਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾਈ, ਵਿਸਥਾਰ - __ ਠਹਿਰਾਉ 

---(57ਹ5' ਨ) ਕਈ ਵੀ ਨਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ,ਨ&' ਤੁਹਾਡਾ /ਵੈਸ਼ਲਾਰ /ਕੈਤਨਾ /ਇਆਪਕ' ਹੈ /... 

ਸਭਿ 6ਗ਼) ___ ਸੁਰਤੀ(ਨੁਰਤ? ___ ਮਿਲਿ,(/#ਲ) ___ ਸੁਰਤਿ(ੁਰਤ) ___ ਕਮਾਈ ॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ __ ਮਿਲਕੇ ਸੁਰਤੀ,ਬਿਰਤੀ (ਸੁਰਤ ਨੂੰ) ਸਾਧਿਆ 

,..#ਡਾ ਉੱਲਾੰ ਨੁਰਤ ਵਗਲਆਂ ਨ #ਲਕੰ, ਨਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੰਤ, ਭਾਵ ਨੁਰਤ ਨੂ ਨਾਨੀਆ/... 

ਸਭ ___ ਕੀਮਤਿ(ਕਸਤ) ਮਿਲਿ, (ਨਲ) _ ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) ਪਾਈ ॥ 

ਸਾਰੇ __ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ __ ਮਿਲਕੇ ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ 
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---(ਹੈ / ਸਹੇੜ ਨ?6/? ਸਾਰੇ ਨ ਪਾਉਣ ਵਹਲਆਂ ਨੰ /ਲਕੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁੱਨ ਪਹਇਆ/... 

ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ __ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 

ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ 

---ਵੰ2' €ੱਡ' ,6ਿਆਨਫਾਨ ਅਤੇ /ਨਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ” ਵੱਡਿਆਂ ਤੱ ਵੱਡਾ /$ਆਹਨੈਆਂ/... 

ਕਹਣੁ (ਕ/ਨੈਣ) ਨਨ? ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲੁ (ਤਨ) ਵਡਿਆਈ ॥੨॥ 

ਕਥੀ, ਬਿਆਨੀ __ ਨਹੀਂ __ ਜਾਂ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ _ ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਭੋਰਾ ਮਾਤਰ ਮਹਾਨਤਾ 

(ਪਰ /ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੱਲ? ਤੁਹਾਡਾ /ਤਲ ਆਤਰ' ਵ₹8 ਵਡਿਆਈ ਵਰਨਣ ਨਗ ਕੰਤ ਨਾ ਨਕਾ/... 

ਸਭਿ(ਨਭ) ਸਤ, ਸਭਿ(ਨਭ) ਤਪ, 

ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ . _ ਸਾਰੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ 

ਸਭਿ(ਸਭ) ੍ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥ (ਨੱਨਿਆਣਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ 

---੭75' £ਨ-ਦਾਨ; ਸ਼ਾਠੋ ਤ੪-ਨਾਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਠ/ਨਆਣਆ... 

ਸਿਧਾ।ਨਹਾਂ? ਪੁਰਖਾ(&ਰ੦ਾਂ? ਕੀਆ।(%ਆ? ਵਡਿਆਈਆਂ ।॥ (ਵਡਆਲਣੀਆਂ?) 

---(#3੭) ਕਰਾਨਾਤਾੰ ,ਨੱਹ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਡਿਆਣੀਆ... 

`ਤੁਧੁ(ਤਧ) `_ਵਿਣੁ(#ਣ) ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਨ? ਪਾਈਆ ॥ 

` ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ _ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 

`...(ਭਾਵੇ' /2ਹ' ਸਾਨ ਹੁਣ, ਚੱਨਿਆਣੀਆਂ ਅਤੇ #ਹਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ #ੱਸ਼ਾਰ /ਵਚ' 2, ੫ਰ` ਨਾਲ ਜ/) 

ਤੰਗੀ (ਲਖ਼/ਸਸ਼) /ਭੈਨਾਂ ,ਕੈਲੋ ਨੰ ਵਾ ਕੱਠੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗ ਕਤ/... 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਮਿਲੈ __ ਨਾਹੀ(ਨਾਨੰ? ਠਾਕਿ(ਠਾਕ) ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 

ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ __ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਕੇ, ਵਰਜਕੇ ਰੱਖੀ 
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...ਤਗਾ ਸਾਲ/ਸਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਹੀ ,ਠਹ' ਸਭਾ #ਫਤਲਾਵਫਾ? ,ਮਲਟੀਆਂ ਹਨ/ ਤੰਗੀ ਨਰਮਾ ਏੁਆਰਾ ?ਲੀਆ 
ਹਾਂ ਪੂਯਤੀਆਂ ਤੱ ਕਰ ਕੱਲ ਰਲ ਨਲ ਰੱਖ ਸਕ; ਨਿਹ 
#ਕਾਦਾ/.. 

ਆਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 

ਕਹਿਣ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਕੀ, ਕੌਣ _ਦੀਨ, ਨਿਤਾਣਾ 

...(ਹੈ/ ਕਰਤਾ-£ਰਖ' ਜੰ/ ਤੰਗੀਆਂ ਫਡੈਆਲੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ (/ਏਹ ਮਨੁੱ£? /ਵਚਾਰਾ ਕੱਣ ਹੈ? 

ਭਾਵ' ਜੀਫ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੱ ਤੰਨੇ ਨੁਣਾਂ ਦਾ ਫਆਨ ਕਰ ਸਕੇ /... 

ਸਿਫਤੀ (#ਫਤ?? ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 

ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

... (ਕਉ?) ਤੰਗੀਆਂ /ਨਫਤਾੰ ਏ' ਖਜ਼ਾਨੰ ਤਾਂ (ਨੱਕ ਨੱਕ? ਭਰੇ ਪਲੇ ਹਨ/... 

ਜਿਸੁ(ਨਨ? ਤੂਤ __ਦੇਹਿ(ਏੋਠ) ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ _ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਾਉ, ਯਤਨ 

-.-(ਹੈ/ ਕਰਤਾ-&ਰਥ' ਨਂ/? #ਸ਼ ਨੂੱ' ਤੁ (ਫੰਡਆਣੀਆਂ ਝਥਸ਼? /ਇੰਟਾ ਨੰ, ਉਸਨੂੰ” ਕੱਛ ਹੱਰ ਓਪਾਊ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀ (ਲੱੜ' ਹੈ?)... 

ਨਾਨਕ, ਸਚੁ(ਸੱਠ? ` ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ __ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ 

-<-ਹ./ ਨਾਨਕਾ / (ਕੋਕ ਅਨ ਲੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? #ੱਢਾਰਨਾ ਢਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਟਾ-ਆਭਰ' ਪੂਡੂ ਨੰ ਤੁਸ 
ਆਪ ਨੰ ਨ/ 

_ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥(ਪਨੈਲਾ) 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਆਖਾ (ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ , (ਆਵਾਂ? ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ(#ਰ? _ ਜਾਉਂ ॥(ਜਾਓੰ? . 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਹੀਨ _ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਰ੍ (ਜੋ 49 ਪੂੂਝ /ਨੈਮਰਨ` ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ (ਸ਼ਲਨੰ6) /ਨਊਂਦਾ ਗਹੰਟਾ ਹਾ (ਲੋ ਸਰੇ /ਹੈਰਦਾ /ਵੇਜਾ” ਪਰਭੂ ਨੈਸਰਨ? 

/ਢੋਨਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ #' (ਆਤਨਕਾ ਤੱਰ 3) ਪ੍ਰਾਣਗੀਨ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ/... 
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ਰਲ ਦਲ ਸਾ ਨ 2-<<੫ ਕ (= 

ਆਖਣਿ(ਆਖਣ? ਅਉਖਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥(ਨਾਉ? 

ਕਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ __ਨਾਮ 

---#ੱਟਾ=ਸਝੈਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ #ਸਰਨਾ #ਰਤ' ਅੱਖਾ ਹੈ/... 

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ _ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ 
_ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਲਗ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖ 

....(/#ਸ ਧਰਮ-ਸਾਧਕਾ ਨੂ? ਸਦਾ ਸੱੜ੍ਰ ਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੈਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗਾ 

ਉਤੁ(ਓਤ) ਕੂਖੈ __ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ(ਰਨਅ£? ਦੂਖ ॥੧॥ 
ਉਸ _ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲੇਸ਼ 

..-ਓੰਨਾ' ਭੁਖ ਨੂੰ (ਗੰਰਨਾਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਭੰਜਨ ਡਕ' ਕੇ ਨਟਾਈੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਰ-ਨ# ਭੰਜਨ ਛਕਣ ਨਾਲ ਲਵ 

ਦ) ਦੁੱਖ ਕਲੋਸ਼` ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ,#ਟ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਸੋ ਕਿਉ (ਕਉ?) ਵਿਸਰੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 
ਉਹ(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਕਾਹਤੇ _ਭੁਲੇ ਆਪਣੀ ਹੇ! ਮਾਂ 

ਹ/ ਨਰ ਆਂ/ ਉਹ ੪ਰਲਾਤਨਾ (ਨੀਨੂੱ? /ਕਉਂ” /ਵਸ਼ਰ ਨਾਵੈ? (ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਨੂੱ` ਕਦੇ ਨਹ? ਡੁਲਣਾ 
_ਚਾਗੰਟਾ/)... 

_ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ,(ਨਹਠਿਲ? 
ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ _ ਮਾਲਕ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥(ਨਗਏ? ਰਹਾਉ ॥ 
ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਉ 

--ਨਾ-ਨਰਡ ਗਰ ਵਲੋ ਪੂ ਗਰ-ਨਂ ਮਰਨ ਕਰੜੇ ਉਠ ਨਲ ਮਲਕ (ਸਫਰ ,#ਲ 
ਫਲ ਲਾਂਛਾ ਨੰ/2.. ਰ 

`ਸਾਚੇ ਰ `_ ਨਾਂਮ __ਕੀ __ਤਿਲੁ(ਤਲ? ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਸੱਚੇ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ _ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 
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---ਓਟੀਵਾਂ-ਨਾਭੈਰਾ' ਪ੍ਰਡੂ ਨ#' ਦੀ (ਆਪਣਾ ਸਮਰਾ ਅਨੁਸਾਰ)? /ਤਣ ਆਤਰ' ਫਡਿਆਣ?, /ਨੈਫ਼ਤਾ-ਸ਼ਲਾ... 

ਆਖਿ(ਆਕ) ਥਕੇ, ਕੀਮਤਿ(ਕ੪ਤ) __ਨਹੀਂ(ਨਗੰ? ਪਾਈ ॥ 
ਆਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ_ ਪਾ ਸਕੇ ਦਾ 

_...(ਛ)? ਫਰਨਣ' ਕਰ ਕਰ ਕੈ (ਜੀਵ) ਥੱਕ ਗਲ ਹਨ, ੪ਰ` ਸਟ ਕਮਿਤ' ਨਨ ਆ ਸਕੇ ?... 

ਜੇ ਸਭਿ(ਸ਼ਭ) ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਕੈ, ਆਖਣ ਪਾਹਿ ॥(੫ਾਇ? 

ਜੇਕਰ _ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ 

...ਲੰਕਰਾ (ਪੁਡੂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ' ਵਾਲ? ਸ਼ਾਠੇ ਰਲ 5 (ਵਾ ਸ਼ੀ /ਨੈਫ਼ਤਾ-ਨਲਾਨ' ਨੂੰ? /ਨਆਨਣ ਛਾ 
(ਅਤਨ) ਕਾਰਨ... 

ਵਡਾ __ਨ।ਨਾ? ਹੋਦੈ, ਘਾਟਿ(ਘਟ) ਨ(ਨਾ? ਜਾਇ ॥੨॥ 

ਇਮ 

(ਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਨਾਲ? ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਗੀ ਡੱਟਾ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਨੰ? 

ਨਾਂ ਓਹੁ(ਓਹ) ਮਰੈ, ਨ(ਨਾਂ? ਹੋਵੈ _ ਸੋਗੁ ॥ (ਸੰਨ? 

ਨਾਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਾ ਹੀੱ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ਮ, ਉਦਾਸੀ 

->ਨੀਾ' ਗੀ ਉਹ (ਪੁਡੂ? ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨੰ ਉਸ ਨੂੰ (ਕੱ? ਹੱਦਾਂ ਨੰ... 

ਦੇਦਾ।ਏਦਾ) ਰਹੈ , ਨ(ਨਾ? ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ (ਤੱ? 

ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਭੋਗ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ 

--- (ਕਰਤਾ-ਨ/ਰਖ' ਨਵਾਂ ਨੂੰ” ਝੰਅੱਤ ਪਦਾਰਥ) /ਏੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਘਰ ਵਰਤਾਉਇਆਂ ਫਵਰਤਾਓ?ਟਆਂ ਫੀ 

/ਏਹ)? ੫ਏਾਰਕ' ਕਦ ਮਕਦੇ ਨਗਨ“... 

ਗੁਣੁ (ਨਣ? ਏਹੋ, ਹੋਰੁ (ਹਰ? ਨਾਹੀ(ਨਾਨ) ਕੋਇ ॥ 

ਹਾੰ (ਓਲ “ਰਨਾਤਆਾ ਟਾ #ਹਾਨ) ਗੁਣ ਹੈ (ਕੈ ਉਨ ਪੁਝੂ ਸਮਾਨ) ਨੌ ਕੱਈ ਨਗ” ਠੰ/... 

. ਨਾ ਕੌ ਹੋਆ, ਨਾ ਰ ਕੌ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ 
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... (ਉਸ ਕਰਤਾ-ਪਰਖਥ' ਵਰਗਾ) ਨਾ ਕੱਛ (ਅਜੇ ਤਕ) ਹ£ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਹੱਛਗਾ/... 

ਜੇਵਡੁ (ਲੋਡ) ਆਪਿ, (%੫) ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ (ਦਾਤ) 

ਜਿਤਨਾ ਆਪ (ਪ੍ਰਭੂ) _____ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 

...(ਹੈ/ ਪਰਮਾਤਮਾ? /ਲੈਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ” ਆਪ' ਹੰ' ਉਤਨਾੰ ਵੱਡ ਗੀ ਤੰਗੀ ਭਖ/ਸੇੜ਼ਾ ਨੰ/... 

ਜਿਨਿ, (ਨਨ? _ਦਿਨੁ(/£ਨ? ਕਰਿ(ਕਰ? ਕੈ ਕੀਤੀ __ਰਾਤਿ ॥(ਰਾਤ) 

ਜਿਸਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾ. ਕੇ ਬਣਾਈ ਰਾਤ 

---/ਨ%' (ਕਰਤਾ-4ਰਸ੪) ਨੰ /ਇਨ ਅਤ ਰਾਤ ਝਣਾਣ ਹਨ:.. 

ਖਸਮੁ(<ਸ%? ਵਿਸਾਰਹਿ, (/ਵਸ਼ਾਗ/ਹ? ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ (ਕਸਸ਼ਾਤ? 

ਮਾਲਕ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਮੀਣਾ, ਨੀਚ 

.--(95)? #ਲਕ' ਨੂੰ (ਨੰ? ਭੁਲ ਲਾਂਟੇ ਹਨ; ਓਹ ਕਮੀਣੇ ਅਤੇ ਨੰਦ (੪ਰਸ਼' ਹੱਦੋਂ ਹਨ)... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਵੈ (ਨਾਫੋ? ਬਾਝ , (ਤਾਣ) ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥ (ਸਨਾਤ) 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ____ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ 

4੨੨੦ ਨਾਨਕਾ/ ਨ%' ਸਰਨ 3” /ਓਨਾ (ਜਫ) ਨਨਚਾ ਸ਼ਾਤ' ਦਾ ਹੁੱਦਾ ਹੈ/ 

ਰਾਗੂ (ਰਾਗ)? ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ (ਅਹਲਾ? ___ ੪ ॥(ਝੱਝਾ? 
ਸੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 

ਰ ਹਰਿ (ਹਰ) ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ? ਸਤਪੁਰਖਾ, 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ, ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤਪੁਰਖ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ 

ਬਿਨਉ।/ਨ$? ਕਰਉ (ਕਰ? ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥(੫ਨ? 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੁ ਕੋਲ ੍ 

(ਨੇ?) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤਮੁਰ=' ਸਤੰਗੁਰੂ ਜੰਓੰ/ ਮੰ ਗੁਰੂ ਕੰਠ ਜੱਦੜੀਂ ਕਰਦਾ ਹ.. 

ਹਮ ਕੀਰੇ __ਕਿਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ (ਸ਼ਤਨੁਰ) ਸਰਣਾਈ, (ਭ਼ਰਣਾਣ?) 

ਅਸੀਂ - ਕੀੜੇ __ਕੀਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ `___ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 
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ਮੀ 2 ਦਿ ੧੧੬ 
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ਇਆ 
ਕਰਿ(ਕਗ) ਦਇਆ, ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਪਰਗਾਸਿ ॥੧॥ (ਪਰਨਾਸ) ਨਲ 

ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ ਹ 
| 

.-%ਆੰ% ਕੀੜੇ #ਕੱੜੇ (ਆ) ਅਓਗੁਰੂ' ਲੰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵਲ ਆਣ ਹਾ (ਸਾਡੇ 2? ਟਏਆ ਕਰ (ਅਤ ਸਾਡੇ 
ਅੰਤਹਕਰਣ), ਨਾਨ ##ਰਨ ਦਾ ਰੱਸ਼ਨੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਹਲੇਤ ਕਰ /... 

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, 

ਮੌ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਪਰਗਾਸਿ ॥(ਪਰਗਾਸ਼? ਰ ਹੀ 

(74 ਨੰਠੇ #ੱਤਰ' ਆਤਗੁਰੂ' ਨੰ6ੰ/ ਮੰਨੂ” ਪੁਡੂ ਬੰਦਗੀ ਟਾ ਰਾਨਣ' ਝਥਲ਼/... 

ਗੁਰਮਤਿ ,(ਨੁਰਮਤ) ਨਾਮੁ(ਨਾਸ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ,, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ਰਾਹੀਂ _ਨਾਮ,ਬੰਦਗੀ __ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਖਾ, ਸਾਥੀ 

... ਨਰਾ-ਸ਼ੜਦ ਏ /#ਕੰਕ ਰਾਠਾੰ' (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਡ? ਝੰਇਗਾੰ ਗੌਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲੀ ਸ਼ਾਲ ਰਨੀ... ਰਸ 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਕੀਰਤਿ, (ਕਰਤ) __ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਸਤਤ ਸਾਡੀ __ ਰੀਤੀ, ਮਰਿਯਾਦਾ __ਠਹਿਰਾਉ 

--.ਪੰਡੂ ਦੀ ਨਫ਼ਤਾ-ਸਲਾਹਾ ਲੌਠੇ ਨੰਵਨ ਦੀ ਆਰੈਯਾਏਾ ਹੱਵੋ/... 

ਹਰਿ(ਨਰ? ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ 

ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਉੱਚੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 

_...ਹਗੀ ਏ ਸੱਤਾ ਲਨਾਂ ਏੇ ਭਾਗ ਉੱਠ, ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਹੱਟ ਹਨ/... 

ਜਿਨ(ਨਨੂ੍੭ ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) __ਸਰਧਾ, (ਸ਼ਰਧਾ) ___ ਹਰਿ(ਹਰ? ਪਿਆਸ ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਲੋਚਾ 

...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਝੂ' ਤ ਭਰਨਾ ਅਤੇ /ਏਸ਼ਵਾਸ਼ (ਹਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ /ਹਰਦੇ ਅੰਟਰ) ਗੇ (/ਮਲਣ ਦ?) /ਮਆਨਾ 
(ਪ੍ਰੇਹਲ ਹੁੱਦੀੰ ਹੈ/%... ਰ 
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ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ)? _ ਨਾਮੁ(ਨ%? ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ, (ਤਰਿਪਤਾਆ?? 

ਹਰੀ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ __ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ __ਮਿਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਓਨਾਂ ਮੱਤ ਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨ? ਗਰਿ-ਨਆ ਮਰਨ ਦਾ (ਜਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ ਲਾਏ (ਤਾੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਹਰਟ) ,ਰ੍ਰੋਪਤ, 
ਭਾਫ' #ਾਤ ਹੈਂ ਲਾਂਟੇ ਹਨ/... 

ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਸੰਗਤਿ(ਸੰਨਤ) ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨॥ (ਪਰਗਾਨ? 

ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧਸੰਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ 

(97 #ੱਤ' ਲਨਾਂ ਦੇ ਅਤਹਕਰਨ? ਆਾਧਾ-ਸੱਗਤ' ਟੇ £ਲਾਘ ਰਾਗੀ ੪ਰਮਾਤਮ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਰਕਾਸ਼ਆਨ;ਹਂ 
ਲਾਏ ਹਨ/2... 

ਜਿੰਨ(/ਨਿਨੂ? ਹਰਿ(ਹਰ)? _ ਹਰਿ, (ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਰਸੁ(ਰਸ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ 

ਨਨ? ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥(੫ਲ? 

ਨਹੀਂ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ, ਅਭਾਗੇ __ਜਮਦੂਤਾਂ ਕੋਲ, ਵਸ ਵਿਚ 

.../#ੰਨੂ ਨੈ ਪੜ ਦੀ ਟਲ ਣਾ ਨੁਆਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗੀੱ' ਘੰਤਾ (ਉਹ ਲਵ) ਅਭਾਗੇ ਹੁਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਸਦੂਤਾਂ 
ਦੇ ਫ਼ ਪਲੇ ਗਓਦੇ ਹਨ/... 

ਜੌਂ, __ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ? __ ਸਰਣਿ(ਫਰਣ) ਸੰਗਤਿ(ਨੰਨਤ) ਨਹੀ।ਨਗੰ? ਆਏ , 
ਜਿਹੜੇ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ 

ਧ੍ਰਿਗੁ/ਉਗ). ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗੁ/ਉਲ) ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥ (ਲੰਵਲ) 
ਧਿਰਕਾਰ ਜਿਊਣਾ ਧਿਰਕਾਰ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਸ, ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 

...ਲ' ਸਤਗੁਰ ਦੀ ੬ਟ' ਅਤੇ ਸਤੈਸ਼ੰਗਤ' /ਵੋਚਾ ਨਗੰ' ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ /ਨਨੂਣਾ /ਨੈਰਕਾਰ ਨੰ, _ਲਾਨਨਤਾ 
ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਨੂੰਣ' ਦਾ ,ਂਛਾ (ਦੋ ਵ0)... 

ਜਿਨ(ਨਨ੍ਹ? ਹਰਿ(ਹਰ? ਜਨ, __ ਸਤਿਗੁਰ(ਮਤਕੁਨ? __ਸੰਗਤਿ(ਨੰਨਤ) ਪਾਈ 
`__ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ ਧੁਰਿ(ਹਰ) ਮਸਤਕਿ(ਮਸ਼ਤਕ) __ ਲਿਖਿਆਂ ਲਿਖਾਸਿ ॥ (/ਲਿਖਾਲ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ, ਦਰਗਾਹੋਂ' ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਲੇਖ 
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.../ਉੰਨੂਹਾਂ ਪੂੰਝ ਭਗਤਾਂ ਨੰ ਆਓਗੁਰੂ' ਦੀ ਸੱਗਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ #ਲ਼ਤਕਾ ਤੋ ਹਰ ਫਰਗਾਹੰ” ਨੰ /ਏਹਾ 

(ਨਡਾਗਾ) ਲਖ ,ਨਿਆ ਗਇਆ ਆੰ/... 

ਧਨੂ(ਹਨ) _ ਧੰਨੁ (ਪਨ) ਸਤਸੰਗਤਿ, (ਸ਼ਤਸ਼ੰਨਤ) 
ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 

ਜਿਤੁ(/ਨਤ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸੁ(ਰਸ਼? ਪਾਇਆ, 

ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੪॥ (ਘਰਨਾਨ) 

ਮਿਲਕੇ ਭਗਤ, ਸੰਤ __ ਹੇ !ਨਾਨਕ ! _ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਪਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ 

.--ਪੱਨਤਾ ਯੱਗ 2. ਸੱਤ=ਲਨਾਂ ਟੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਰਾਗੀ ਪਰਮਾਤਨ' ਆਨੰਏ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨ. ਅਤੇ 2ੋ/ਨਾਨਕ/ 
_ ਭਗਤ ਨਨਾੰ ਨੂੱ' ਨਲਕੇ (/ਹਰਦੇ /ਵਲ) ਝੱਲੀ ਦਾ ਲਾਨਣ' ਹੋਂ ਆ ਹੰ/ 

ਰਾਗੂ(ਰਾਨ)? ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ (ਮੈਲਾ) ਪ ॥(ਪੰਜਵਾਂ? 
ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ _ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ।/ਨਤਫ/?? ਰ ਉਦਮੁ ,(ਉਂਟਨ? 
ਕਿਉਂ ਹੇ! ਚਿਤ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯਤਨ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਆਹਰਿ(ਆਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥ 

ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ, ਯਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਗਿਆ ਹੈ 

_ ਹੈ/(ਨੌਠੇ? ਆਨ? ਤੂੱ` ਉਨਹਾਂ ਗੋਲੋਸ਼ਾਂ ਝਾਨੇ ,ਕਉਂ' ਨੱਚਣਾ ਗੰਹਿੰਦਾ ਹੰ; ਜਰੜੇ ਸ਼ਤਨਾਂ ਉਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਮ 

ਨਨਿਆ' ਹੋਇਆ” ਹੀ/... 

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ,(%?? ਜੰਤ ਉਪਾਏ, 
ਚਟਾਨ ਪਾਹਨ, ਪਖਾਣ ਵਿਚ _ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਤਾ (ਤਾ? ਕਾ ਰਿਜਕੁ ,(/ਰਫ਼ਕ? __ ਆਗੈ ਕਰਿ(ਕਰ) _ ਧਰਿਆ ॥੧॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਪਜੀਵਕਾ __ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਧਰ ਦਿਤੈ 

---(ਰਮਆਾਤਮਾ ਨੰ) ਪੱਠਰਾਂ ਅਤੇ ਲਟਾਨਾਂ /ਵੋਰ ਲੰਵ-ਲੱਤ ਪੌਣਾਂ ਕੰਤ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ /ਨੈਜ਼ਕ' (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪੰਦਾ ਹੱਣ ਤੱ? ਘ/ਹੇਲਾਂ ਨੰ ਹੰਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ /ਏਤਾ ਨੰ/... 



ਹ/ ਨੌਨੋਂ ਪ੍ਰਡੂ ਲੰਓ/ (#ਹੜਾ ਵ0 ਨਾਗੂ' ਲਨਾਂ ਟੀ ਸੰਜਤ /ਵੇਲ £ਨਲਆ ਭਾਵ ਨੱਪਰਕ' /ਵੇਜ ਅਣਆ ਹਾ 
(ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਗਰ' 2? ਪਾਰ ਹੈ /ਨਲੀ/... 

੪੨੩ (92) 

ਉ. "ਂ ੮੪੩ 7 ੮੪&-= -<=੩ -£:=੩- ੨੨੬੦ 7 ” ੯੩ #, ਹਨ ( ਆ. 

1੨੧ ੨ ਪੱ ੨ ( 2 0 ੩ ੧ ) ੭੨ 77੧ 22੬ 

੮੭ “੨: ਨ < ਟ= ੮/.-. [੯ 

09. ਰਿ --<੨੭ ਅੰਕ ੧੦ << ਰਾ ੧੧. 
“ਮੀ ___==ਾ ੮੮੩੦੬ ੨੧੧੯ 

(੩੬ ੮੨੫੦੦ ਆ 4 

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ, [-::: 
ਆਪਣੇ ਮਾਧਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ! 

ਸਤਸੰਗਤਿ(ਨਤਨੰਗਤ) ਮਿਲੋ ਸੂ ਤਰਿਆ ॥ [.. 

ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਐ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਇੰ 

ਇੰ 
1੨". 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ,(ਪਰਨਾਏ) __ਪਰਮ ਪਦੂ , (ਪਦ? ` ਪਾਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਅਵਸਥਾ __ ਪਾ ਲਿਆ 

ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ (ਕਾਸਟ) ਹਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਾਠ, ਲੱਕੜ ਹਰੀ ਹੋਂ ਗਈ ਠਹਿਰਾਉ 

.-- (ਨਾਂ ਹਰਨ-ਨਾਧਕ)? ਨੱਤਗੁਰੂ ਟੀ /ਕੈਰਧਾ ਏਆਰਾ (ਅਨਿਆਤਮ਼ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਟ?? ਲਭ ਤੱ“ ਉੱਠੀ : ਵੀ 
#ਫਸ਼ਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੰਦਾ 2. ਭਾਵ ਓਨ' ਨੰ ਪਰ% ੫ਦ' ਪਾ /6ਆ/ (ਨਾਨ? ਨੁੱਕਾਂ ਲੱਕੜ ਹਨ ਹੈ ਨਈ ਰਿ 

ਹਾਫ/... 

ਜਨਨਿ(ਜਨਨ? ਪਿਤਾ, ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ 

ਜਨਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੋਗ ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ 

ਕੌਇ ਰ ਨ।ਨਾਂ) ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ॥ 

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ - ਕਿਸੇ -` ਦੀ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ 

.#ਤ, _/#ਤਾ; ਲੰਨ, £ੱਤਰ' ਅਤ ਤਨ /ਏਨ੍ਹਾਂ /ਇਠੱ ਕੱਲ ਫੀ ਕਲ ਦਾ ਆਲ਼ਰਾ ਨਗੀ” 24... 

ਆ 

ਸਿਰਿ(ਨਰ) ਸਿਰਿ(ਨੋਗ? ਰਿਜਕੁ (/ਜ਼ਕ? ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ , (ਨਾਕੁਰ) 
ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ , ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ _ ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ 

ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ॥੨॥ 

ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਡਰ, ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈੱ 

-->ਹ/ #ਨ/ (ਤੱ? ਨਉ /ਡਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਲਗਤ' ਛਾ ਆਲਕ' ਹਰ /ਨੇਰ ਲਈ ਭਾਵ ਹਰ ,£ਕਾ' ਲਵ ਵਾਸ਼ਤ 

/ਰਸ਼ਕ' ਹੁਂਰਾਉਂਦਾ ਹ/... 



& 0 ੮੩) -<=੩੩੧(::==- 7 7 -੭ ( 

੮੬ਟ 9 ੮ 2 ੧੫੭ ਦਾ << 6 7੮੯ %< 
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-੭% - ਆ ਚ 

ਉਡੇ ਉਡਿ।ਤਡ) ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, (ਕੱਸ? 
ਉਡ ਉਡਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ 

ਤਿਸੁ(/ਤਨ? ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ __ ਛਰਿਆ ॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 

“ਉੱਸ? ਸੰਕੜੇ ਕਹਾਂ ਤੱ” ਉਡ ਕੰ ਆਉਂਦਾ ਨੰ. ਉਸਨੇ #ਡ ,ਨੈੱਕੇ ਨੈੱਕੇ ਝੱਲ ਛਡ ਹੁੰਦ ਹਨ... 

ਤਿਨ(£ਨੂਹ? ਕਵਣੁ (ਕਵਣ? ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ (ਕਵਣ? ਚੁਗਾਵੈ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਖਲਾਉਂਦੈ ਕੌਣ ਚੋਗਾ ਦਿੰਦੇ 

ਮਨ ਮਹਿ(ਅਆ? ਸਿਮਰਨੁ (ਨਨਮਰਨ) ਕਰਿਆ ॥੩॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਣ ਖ਼ਲਾਉਂਦਾ 2. ਕੱਣ ਰੰਗਾ /ਇੰਟਾ ਨੰ? (ਭਾਵ ਕੱਲ ਨਠੀੰ? ਉਹ ਕੱਸ? ਆਪਣੇ /ਓੱਤ #ਰ 

_ ਉਨਹਾਂ ਛੱ6ਆਂ ਦਾ /ਆਨ' ਹਾਨੀ ਰਥਦੀ2/(/ਇਨ' ਨੈਸਰਨ ਰਾ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਠਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੱਦਾਂ 
ਰ/ਹਾਂਟੀ ਹੈ/... 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ(ਅਲਟ) ਸਿਧਾਨ 

ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਸ(ਗਿਣਤੀ ਦੇ) ਅੱਠ ਸਿੱਧੀਆਂ 

ਠਾਕਰ ਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ॥ 

ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ ਹੱਥ ਤਲੀਆਂ ਧਰੀਆਂ 

---ਤੀਨਕਾ' ਨੰ #ਰਸ਼ੱਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ (ਏਨਾ#ਆਨ)? ਅਠਾਰਾਂ ਨੱਧੀਆਂ (ਪਰਭੂ ਦੀਂ ਯਾਣ /ਵਿਲਾ /ਨਊਣ ਵਾਹਆਂ 
ਦੋ) ਠੰੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੌ ਧਰੇ ਹੱਲੇ ਹਨ/... 

ਜਨ ਨਾਨਕ, ਬਲਿ(ਨਲ) ਬਲਿ(#ਲ) ਸਦ 

ਸੇਵਕ, ਦਾਸ ਹੇ !ਨਾਨਕ ! ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ __ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ ਸਦਾ 

। _|[ _ ਬਲਿ(ਰਲ) ਜਾਈਐ, 

ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ(ਅਤ) __ਨ(ਨ? ਪਾਰਾਵਰਿਆ ॥੪॥੫॥ 
02 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ,ਹੱਦ ਨਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਵਿਸਥਾਰ 
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ਮਾ ੮ ਵਾ, # ੧ ਨ ਜਰ ੮ ੧੨੨੧੦ [੧ ਨ ./ ੮੧ ,#'. << 
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(2 ੨੬” ੨੩ ਨ” " ੮੩0-. 6੨ 
੩੦ ਰਮ <੭=# ਅੰਕ ੧6 << ੩ / ੫ =. 

੯, ੧; ੦੬ 
ਮੈਂ ਹੀ .੨੦== ੨੨੬੮=--.. ੬੨੧ ੮੩ 

(੨੬ ਹਮ ਆ” %% 

,.-0/ ਦਾਨ ਨਾਨਕ / _#ਦਾ (ਓਸ ਮਰਵਦਗਾਰ) ਤੱ” ਕੁਰਲਾਨ ਕੁਰਲਾਨ ਕੁਰੜਾਨ ਲਾਈਏ, (ਨਾਨਕ ਨਲ) 

ਤੈਨ /ਫੈਸ਼ਲਾਰ ਭਾਵ ਤੰਗੀ ਲਅਤਤਾ ਟਾ ਅੰਤ ਨਹਾ ਪਇਆ ਜਾ ਸ਼ਕਦਾ/ 

ਰਾਗੁ (ਰਾਗ) ਆਸਾ, ਮਹਲਾ(ਅਨੇਲਾ? 8, (ਰੱਭਾ? __ ਸੋਂ _ ਪੁਰਖੁੰ/£ਰ&) 
ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ਉਹ _ ਪੁਰਖ 

(5 £ਰ&, ਅਨਲੇ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਟਾ ਨੈਰਲੇਖ` ਹੈ/? 

੧ਉਂ)ਏਕ ੬ਅਕਾਰ) ਰ ਸਤਿ(&) _ 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ(ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ)ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ 

ਗੁਰ ਰ੍ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥(ਪੁਸਾ) 
ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (੪ਰਲਾਤਨਾ? /ਏਕ' ਤੰ.ਕੰਵਲ /ਏਕਾ' ਹੈ/ ੬%ਕਾਰ ਏ' ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ-ਕਾਲ ਤੱ? ਹ/ 
ਉਰੂ ਸ੍ਰ੪ #ਅਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ਕ੍ਰੋਪਾ-/ਊਸ਼ਣਾੰ ਰਾਠੰ' ਨਾਹਕ' ਨੂੰ ਨਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰ /ਇਦ ਹਨ? 

ਸੋ ਪੁਰਖੁ (£ਰ੩੭ _ ਨਿਰੰਜਨੁ ,(ਨੋਗਜ? 
ਉਹ ਪੁਰਖ,ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰ=ਬਿਨਾਂ ਅੰਜਨ=ਕਾਲਖ਼, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਪੁਰਖੁ (ਪਰ? ਨਿਰੰਜਨੁ ,((ਨੈਨੰਜਿਨ? 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਕਰ 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਹੁੰਚ ਅਪਹੁੱਚ ਅਪਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਬੇਅੰਤ 

_-...ਉਹਾ' ਪ੍ਰੰਡੂ, #7ਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਣ 5“ £੪ਰ' ਹੈ/ ਉਹ “ਰਨਆਾਤਮਆਾ #ਆਹਇਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱ” ੫/ਵੈੱਤਰ' ਹੈ/ 
ਅਆਨਾਲ-£ਰੜ' %ਨਨੁੰਚ ਅਤੇ ਲੰਅਤ' ਹੰ/.. 

ਸਭਿ(ਸਤ) ਧਿਆਵਹਿ, (/ਨਆਵ?? ਸਭਿ(ਨਸਭ? ਧਿਆਵਹਿ, (/ਨਆਵ/?? 

ਸਾਰੇ _ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਦੇ 

ਤੁਧੁ (ਤੁਧ) ਰ ਜੀ , ___ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
ਨ ਜੀਓ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
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...ਹ/ (ਬੂਨਮੰਡ ਦਾ /ਨੈਰਜ਼ਨਾ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਟਾ-ਗਤਰ' ਪ੍ਰਭੂ / ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ /ਨੈਲਰਦੇ ਹਨ/... 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਨ੍ਹਾਣੇ/ ਰ ਜੀ, 
ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ _ ਜੀਓ 

ਤੂੰ ਜੀਆ(ਜਅ? __ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ 

---(ਹ/ ਕਰਤਾ ਪਰਸ ਜੀਨ / ਸ੍ਰੈਸ਼ਣੀ ਏ? ਸ਼ਾਠੇ ਆੰਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ; ਤੁਲੀ ਸਾਨ ਲਵਾਂ ਦੇ /#ਜ਼ਕਾ ਟਾਤਾ ਹ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ, __ਸਭਿ(ਨਭ) ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣ ਹਾਰਾ ॥ ਪਲ 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ _ਸਿਮਰੋਂ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜੀਓ _ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ __ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

--ਹ/ #ੱਤ' ਲਨ / ਪੂਡੂ /£%ਹਰਓ/ ਹਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ /ਨਸਰ, ਓਹ ਸਭ ਟੁਖ' ਕਲੋਲਾਂ ਦਾ /ਨੈਵਾਰਣ ਹਾਰ ਹੈ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਪੇ ਠਾਕ ਰੁ ,(ਨਾਕੁਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਪੇ 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ 

ਸੇਵਕੁ (ਸੰਵਕ? ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ, ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੧॥ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ _ਜੀਓਂ _ ਕੀ ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਿਤਾਣੇ 

.--ਹਾਰਾੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ' ਗੰ (ਸ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ ਦੋ? ਲਵਾਂ ਦਾ ਆਲਕ' ਨੰ, ਅਤੇ ਆਮ ਗੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਢਕ (ਢ?) ਠੰ, 
ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਉਸ (ਪ੍ਰਡੂ ਤੱ ਛਨੌਰ ,ਮ੍ਰੈਠਟਾੀ ਏ? ਜੀਵ /ਵਲਾਨੇ ਕੀ ਹਨ? (ਡਾਵ ਕੁੜ ਦੀ ਨਠੰ0.. 

ੜੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ, (ਅਤਰ) ਸਰਬ __ ਨਿਰੰਤਰਿ(/ਨੈਰੰਤਰ? ਜੀ 

ਤੁਸੀਂ _ਸਰੀਰ __ਸਰੀਰ __ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ _ਇਕ ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਓ _ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ(£ਰ੨) ਸਮਾਣਾ ॥ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ _ 

.--(ਹ/ ਕਰਤਾ &ਰਸ' ਲਓ? ਤੁਸੀ (ਸ੍ਰਿਸਣਾੀਂ ਏ? ਨਾਨ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ? ਘਟ ਟ' ਇਂਚ' ,ਨੈਰੰਤਰ /€ਆਮਕਾ 
ਹ/ ,ਏੱੜ' ਹਗੀਂ £ਰ#' 2ੰ (ਸਭਾ ਨਨਵਾੰ /ਫੈਲ) ਨਨਗਏਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/... 

__ ਇਕਿ(/੬ਕ) ਦਾਤੇ , ਰ੍ ਇਕਿ(/੬ਕ) ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, 

ਕਈ ਇਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਕ ਮੰਗਤੇ ਜੀਓ 
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ਸਭਿ(ਸਭ) ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥ 

ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਅਸਚਰਜ 

...ਤੋਲੀਂ &ਸ ਸਾਲਾਂ ਹੱਈੀਂ ਲਣਾੰ /ਏਚ, ਐਸਾ /ਇਜਾ ਤੂਂ /ਟਆਪਕ' ਰੈ? ਕਈਂ ਦਾਤਾਂ ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਅਤ 
ਕਈਂ #ੰਨਤੇ ਹਨ/(4 ਪ੍ਰਡੂ/? /ਏਹ' ਤੌਰਾ ਨੀਂ ਅਸਚਰਲ ਕੱਤਕ ਹੰ/... 

ੜੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, 

ਤੁਸੀਂ _ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ __ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜੀਓ 

ਹਉ(ਹ£? ਤੁਧੁ(ਡਧ੭ ਬਿਨੁ, (/ਕਨ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ? ਨ(ਨ? _ ਜਾਣਾ ॥ 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ __ਜਾਣਦਾ 

4. (ਹੀ / ਪ੍ਰਭੂ? ਡੂੱ ਆਪ' ਗੀ ਟਾਤਾਂ ਦਣ' ਵਾਲਾ ਹੱ ਅਤੇ ਆਮ ਨੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂ ਵਰਤਣ' ਵਾਲਾ ਹੀ? ਨੰ ਤੋਰੇ /ਝਨਾਂ 
ਸ਼ੋ ਹੱ ਰਾ 

ਤੂੰ ___ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ (ਪਾਰਲ੍ਹਨ? _ਬੇਅੰਤੁ($ਅੰਤ) ____ ਬੇਅੰਤੁ(5ਅਤ) ਜੀ , 

ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗਣ ਆਖਿ(ਆ&) ਵਖਾਣਾ ॥ 

....(5/? ਆਕਲ-ਪੁਰਖ਼ਾ ਜੰ? ਤੂੰ” ਝੰਅਤ ਬੰਅਤ ਨੰ, (ਨ? ਤੌਰ ਕੋਹੜ /ਕਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਨੈਕ ਵਰਨਣ 
ਕਾਰਾ/... 

ਜੋ ਸੇਵਹਿ, (ਸੇਵ6? ਜੋ ਸੇਵਹਿ(#ੇਫ? ___ ਤੁਧੁ(ਡਧ? __ ਜੀ , 
ਜਿਹੜੇ _ਸਿਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ __ ਸਿਮਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਹ 

ਜਨੁ (ਜਨ) ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਤਿਨ(#ਨ੍ੁ? _____ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ ਰਿ 

...(ਹੈ/ #ਕਾਲ ੪ਰ੩) ਲ£ #ਹੜੇ (ਨੰਫਿ? ਤੰਨੂ' ਮਰਦੇ ਹਨ; ਤੰਰਾ /ਓੱਤਨਾ ਕਰਦੇ ਰਨ; ਦਾਸ਼' ਨਾਨਕਾ/ 
ਉਰ੍ਾਂ ਤਾਂ ਨਨਿਹਾਰ' ਲ/ਨਹਾਰ ਲਾਂਟਾ 2 /... 

ਹਰਿ(ਹਰ? __ਧਿਆਵਹਿ, (/ਮਆਵ/? ਹਰਿ(ਹਰ) __ਧਿਆਵਹਿ(ਨਆਣ?? ਤੁਧੁ (ਡ੦? ਜੀ, 

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ __ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ __ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਓ 
ੜੇ 
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ਸੇ ਰ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ(£? _____ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 
ਉਹ ਜੀਵ, ਲੋਕ ਯੁਗ, ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ 

--(9/7 ਓਗਾੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ/ (ਨੇਂ ਲਵ) ਤੰਨੂੱ' ਨਆਉਂਦੇ ਅਤੇ /ਨੈਸ਼ਰਦੇ ਹਨ` ਉਹ ਜੀਵ (/ਸ਼ੰਦਗਾੰ 2? ਨਸ਼ੋ' /ਵੇਲਾ 
ਨਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ/... 

ਸੇ __ਮੁਕਤੁ,(#ਕਤ) ਸੇ ਮੁਕਤੁ (#ਕਤ) ਭਏ, _`ਜਿਨ(ਨਨੂ? ਹਰਿ(ਹਰ? 
ਉਹ __ ਨਿਰਬੰਧਨ, ਅਜ਼ਾਦ __ਉਹ ___ ਨਿਰਬੰਧਨ ਹੋਏ __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 

ਧਿਆਇਆ ਜੀ _ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 
ਸਿਮਰਿਆ ਜੀਓ __ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਮਾਂ _ਦੀ ਫਾਹੀ 

(ਉਨਾਂ ਧਰ#-ਸਾਠਕਾਂ ਨੰ? ਹਠ ਪੂ ਟਾ ਨ%' #ਆਰੋਆ ਹੈ ਲਹ (ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ #ਹਕ? ਬੰਧਨਾਂ ਤੱ 
ਰ 2ਕਤ ਹੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਮ-ਫਾਨੀ (ਆਤਨਕ' ਨੱਤ ਦੀ ਫਾਨ) ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੰ/... 

ਜਿਨ(ਜ੍ਰ? ਨਿਰਭਉ, ___ ਜਿਨ(#ਨੂ? __ਹਰਿ(ਟਠ) __ ਨਿਰਭਉ __ ਧਿਆਇਆ _ ਜੀ , 
ਜਿਸਨੇ ___ ਨਿਡਰ, ਬੇਖੌਫ਼ _ ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਡਰ, ਬੇਖੌਫ਼ _ਸਿਮਰਿਆ __ ਜੀਓ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ? ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ (ਲਨ ਗਵਾਸੀ _॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੈ 

---/ਜਸ਼ਨ (ਦ?) /ਨੈਰਭਉਂ ਹਗੀ ਪੂਡੂ' ਨੂੰ ਨਿਆਰਆ ਹੈ ਨ ਉਲਟੇ ਨਾਨੇ ਡਰ' ਭੰਆ (ਪ੍ਰਡੂ? ਦੂਰ ਕਰ /ਇੱਟਾ 
ਹੀ ਰ੍ [੬ 

ਜਿਨ(/ਜਨੂ? ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ (ਨਨ) _ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ __ਹਰਿ(ਟਰ) 
ਜਿਸਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ _ ਜਿਸਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ _ ਆਪਣਾ _ ਹਰੀ,ਪ੍ਰਭੂ 

ਜੀ, _ਤੇ ___ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) `_ ਰੂਪਿ(ਨ੫) ਸਮਾਸੀ ॥ 
ਜੀਓ _ ਉਹ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

_ “ਉਸਨ (ਫ?) ਸਰੇ ਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਹਨਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨਾੰ ਪਭੂ' ਦੋ ਸਰੂਪ /ਫਲ ਨੀਂ ਅਭੰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਂਟਾ ਹੰ/... 

ਸੇ ਧੰਨੁ,(ਧੰ) _ਸੇ ___ ਧੰਨੁ,(ਪ) __ ਜਿਨ ਹਰਿ(ਹਰ) ਧਿਆਇਆ __ ਜੀ, 
ਉਹ __ ਸਲਾਹੁਣਯੰਗ ਉਹ __ਸਲਾਹੁਣਯੰਗ _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ __ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਿਐ ਜੀਓ 
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, _ਜਨੁ(ਜਨ? ਨਾਨਕੁ(ਨਾਨਕ) ' ਤਿਨ ਬਲਿ(ਤਲ? ਜਾਸੀ ॥੩॥ 

ਦਾਸ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ _ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

--- ਉਹਾ' ਪੱਨਤਾ-ਯੰਗ' ਹਨ ਲ ਨਾਂ ਨੇ ਹਨ ਹੂੰ ਸਰਲ; ਦਾਸ਼ ਨਾਨਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਛਲਿਹਾਰ 
ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਦਾ ਹ/... 

ਤੇਰੀ ਰਿ, ਤੇਰੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ __ ਤੁਹਾਡੀ 

ਭਰੇ ਬਿਅੰਤ (ਸੰਤ) 

ਭਰਪੂਰ ਅਣਗਿਣਤ 

ਭਗਤਿ।ਤਨਤ) 

--<ਓ/ #ੰ#ੱਤ' ਪ੍ਰਡੂ ਲ/ ਤੰਗੀ ਭਗਤਾ ਏ ਅਣਗਿਣਤ ਖਜ਼ਾਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ/... 

ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ 

ਭੁਧੁ(ਤ੨) 6 ਜੀ, ਹਰਿ(ਹਰ) 

ਨੂ ਜੀਓ ___ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕਾਂ 

ਭੰਡਾਰ ਜੀ, 

ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ __ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੀਓ 

ਬੇਅੰਤਾ ॥ - 

ਬੇਅੰਤ(ਪ੍ਰਕੂ) 

ਭਗਤ, ਸਲਾਹਨਿ (ਸ਼ਲਾਹਨ) 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ਸਰਾਹਨਾ, ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ 

- ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ _ਅਨੰਤਾ ॥ 

--<ਉ/' ਹਾਗਾੰ ਪ੍ਡੂ` ਲਓਂ/ ਅਨਤ ਭਗਤ, -ਅਨੰਕਾਂ ਅਨੰਕਾਂ ਵਾਰ ਤੰਗਾਂ /#ਛਤ ਸ਼ਲਾਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ/... 

ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ, 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੇਕਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਡੀ 

ਕਰਹਿ(ਕਗ??) _ ਰ੍ ਹਰਿ(ਰਰ) ਰ 
__ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ 

ਤਪੂ(ਤ੦) . _ਤਾਪਹਿ, (ਤਾਮਨ? 
ਸਦੀ ਤਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਧਦੇ 

ਤੋਰੀ _ ਅਨਿਕ, 

ਅਨੇਕਾਂ, ਬੇਅੰਤ 

ਪੂਜਾ ਜੀ, 

ਜਪਹਿ(ਜਨਘਨ? 

ਜਪਦੇ ਹਨ 

ਬੇਅੰਤਾ ॥ 

ਬੇਅੰਤ 

-<6/ ਪਭ ਲ/ ਅਡਗੈਤ' ਧਰਮ-ਸਾਧਕ? ਅੰਤ ਅੰਤ ਦਾਰ ਤਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਲ; ਭੁਖ ਸ਼ਾਧਦੇ 

ਹਨ; ਤਰਾ ਭੰਅੱਤ. ਨਲ ਸ਼ਖਦੇ ਹਨ/ ਰ੍ 

ਤੇਰੇ _ ਅਨੇਕ, ___ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ, ਰ 
ਪਤ 

ਰ ਪੜਹਿ(੫ੜ? 

ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ 
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ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ/ਨਐਤ? ਸਾਸਤ(ਸ਼ਾਨਤ) ਰ 

ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀਆਂ __ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਗਿਲ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ) 

ਜੀ , ਕਰਿ(ਕਰ) ___ਕਿਰਿਆ _ ਖਟੁ (ਖਟ) 
ਜੀਓ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇ 

_ ਕੰਮ (ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕਰਮ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ 

ਕਰੰਤਾ ॥ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 

<<(ਹ4 ਪਰਭੂ? ਨੰ ਤੋਰੇ ਅਣਐਣਤ' (ਪਰਮ-ਸ਼ਾਰਕ? #ਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨ ਫ਼ਾਲਤਰ ਅਟਕ; ਅਨੰਕਾਂ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਨ/(/ਓਊ` ਹਰਨ ਮੁਸ਼ਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਰੀ 
ਕਾਰਨ; ਭਾਵ ਡ ਕਰਨ #ਮੰਏਕਾ ਦੀਂ ਕਰਣੇਂ ਹਨ/... 

ਸੇ ਭਗਤ, ਸੇ __ ਭਗਤ ਭਲੇ, _ਜਨ _. ਨਾਨਕ ਜੀ , 
ਉਹੀ __ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ _ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ - ਚੰਗੇ __- ਦਾਸ _ ਹੇ! ਨਾਨਕ ਜੀਓ! 

ਜੋ ਭਾਵਹਿ(ਭਾਣ/? __ ਮੇਰੇ . ਰ੍ ਰਰਿ(ਰਲ/ ਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥ 

-.. (20 ਕਾ ਹ, ਅਣਜਣਤ ਧਰ#-ਸਾਧਕ ਅਨਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾ ਤੰਗੀਂ ਭੂਜ਼ਾ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰਦ 
ਹਨ; ਪ੍ਰੰਤੂ? 2/ ਨਾਨਕ/ ਉਗੀ ਭਗਤ' ਤੇ ਸੱਤ-ਜ਼ਨ ਭਲੇ ਹਨ; ਨੇਂ ਮਰੇ ਗਰੀ-ਭਗਵੰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਟੇ ਹਨ/(ਡਾਵਾ 
ਨ. ਉਹਲਾਂ /#ਆਰ-ਨਜ਼ਰ` /ਵੈਚਾ ਪਰਫਾਨ ਹਨ? 

ਤੂ ਰ ਆਦਿ(ਆਟ?._ ਪੂਰਖੁ(£ਰ%) ਅਪਰੰਪਰੁ (ਅਪਰੰਪਰ? "੬ ਰ _ਕਰਤਾ ਜੀ, 

ਤੁਸੀ ਮੁੱਢ, ਮੂਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਜਨਹਾਰ ਜੀਓ __ 

ਭੁਧੁ(ਤ੨? ਜੇਵਡੁ (ਜੋਫਡ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨ$ ਕੋਈ ॥ ._ 

..ਹੌ/ ਅਧਰਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੀ? ਤੂੰ (ਉਕਣਾਂ ਫ? ਨਲ ਰੰ; ਰੋ ਡਾ ਨਹ ਠਡ ਕਲੀ ਨਨ .. 
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ਤੂੰ ਜੁਗੁਨਗ) __ ਜੁਗੁ(ਨਗ) ਏਕੇ, _ਸਦਾ _ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ _ਜੀ, 

ਭੂ ਨਿਹਚਲੁ (/ਨੈਟਜ਼ਲ) ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ 
ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ, ਅਹਿਲ, ਅਡੋਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹੀ 

<<(ਹ/ ਅਕਾਲ £ਰ੪/2 ਨੰ ਤੂੰ ਸਟੀਵ ਕਾਠ (ਨਦਾ #ਟਾ? ਅਤੇ ਲਗਾੰ ਨੁਨਾਂਤਰਾੰ ਤੱ /£ਕ' ਤੇ ਕੈਵਲ /ਏਕਾ 
(ਏਕ ਈੰਕੰ? 2 ਹੰ/ ਤੂੰ ਨੰ ਨਰਜ਼ਣਹਾਰ ਹੰ? ਤੰ ਤੂੱ` ਸਦਾ ਸਨ੍ਰ ਗਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ/... 

ਤੁਧੁ (ਭੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ __ ਵਰਤੈ ਜੀ , 

ਤੂੰ ਆਪਨੂੰ `_ ਭਾਉਂਦਾਰੈ __ ਉਹੋਰੀ ` ਵਰਤਦੈ, ਹੁੰਦੈ ਜੀਓ 

ੜੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ(ਕਗ?? ਸੁ ਹੋਈ ॥ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ' ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.-(ਹ/ ਨਹਓੜਾ/? ਨੰ ਨੰ ਤੰਨੂੰ ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਠਾ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰ ਤੂੰ ਕਰਣਾ ਹੈ? ਉਠੀ ਕੁਝ ਹੁੱਦਾ 

ਹ/... 

ਤੁਧੁ(ਤ੦) ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ(ਨਸਟ) ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, 

ਤੂ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ __ ਸਾਰੀ __ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀਓ 

ਤੁਧੁ (ਡ੦) ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ(/ਨਰਜ? ਸਭੁ ਗੋਈ ॥ 
ਤੂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਬਣਾਕੇ __ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਰ ....(ਨੌ/ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨ?) ਤੂ ਆਪ ਨੀ ਨਾਠੀਂ ਮ੍ਰੈਸਣੀੰ ਦੀ ਸਜਨਾ ਕਤ ਨੰ, ਅਤੇ /ਫੈਰ' ਤੂ ਆ ਗੰ 
 _ #ਣਾਕ ਨਾਲ਼ ਕਰ /ਇੱਟਾ ਹੱ... ਰ 

ਜਨੁ(ਜਨ) _ - __ਨਾਨਕੁ,(ਨਾਨਕ)? ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ _ ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ _ ਸਿਰਜਣਹਾਰ _ਦੇ __ ਜੀਓ 

ਜੋਂ ਸਭਸੈ ਕਾ. __ਜਾਲੋਈ ॥੫॥੧॥ 

ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ 

-<ਓਨ' ਨਾਨਕ/ ,ਨੈਰਲਣਹਾਰ ਆੰ ਏ ਨੁਣ ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੰ ਸ਼ਭੰਰਆਂ ਦੇ (ਲਾਂ ਦਾ). ਲਾਨਣਹਾਰ' ਹੈ/ 
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ਆਸਾ ਮਹਲਾ(ਅਹਲਾ? ਉ(ਲੱਬਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 

ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ,(ਅਰਆਰ) ਮੈਡਾ(ਮੰਡਾ? ਸਾਈ' ॥ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਖਸਮ 

ਹ/ /#ਰਜ਼ਣਹਾਰ ਸ/ਓਆਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੱ` ਨੌਰਾ ਖਸਮ, ਆਲ਼ਕ' ਹੈੱ?... 

ਜੋ ਤਉ ` ਭਾਵੈ, ਸੋਈ ਬੀਸੀ, 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਜੋ ਤੂੰ __ਦੇਹਿ,(ਲ6? __ ਸੋਈ ___ਹਉ,£? _ਪਾਈ ॥੧॥(ਪਾਣ? ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ _ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਠਹਿਰਾਉ 

:-<(ਹ/ ਪ੍ਰਭੂ/? ਨੰ ਭੁੜ' ਤੰਰੂ' ਰੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਠੀ ਕੁਝ (ਸੱਨਾਰ /ਏ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਭੁੜ' ਡੂੱ` ਨੰਰੂ” /ੱਟਾ 
ਰੰ 7? ਉਠਾ ਕੁੱਡ ਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ/... 

ਡੰਗੀੰ ਡਾ #ਭਨਂ /ਹੋਆ/ਉਇਆ 2 
ਸਾਰੀ(ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ 

ਜਿਸ ਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ, (ਕਰ? 
ਜਿਹੜੇ ਨੂ ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਿਨਿ(#ਨ੍ਹ? ਨਾਮ ੍ ਰਤਨ (ਰਤਨ? ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਸ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮ)ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲਿਆ 

--.(ਹੈ/ ਨੰਨੇਂ ਨਲ ਜ/? ਸਾਗ ,ਉਸ਼ਟਾੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰਜਾੰ ਹੱਣ ਨੰ, (ਅਤੇ /ਏਨ' /ੈਸ਼ਣਾੰ ਦੇ ਨਾਨ ਲਵ? 
ਡੰਨੂ', #ਸਰ` ਰਹੇ ਹਨ? /ਨਸ਼' 5 ਤੂੱ` ਝਖਲਸ਼ ਕਰਣਾ ਹੈ? ਓੰਜਨ ਹੀ ਪਰਸ਼ਾਤਸਾ-ਨਾਨੇ' ਡੂਟੀਂ ਅਨ ਰਝਨ 
ਪਾ /ਠੇਆ ਹੈ /... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨ੨? ਲਾਧਾ, ਮਨਮੁਖਿ(ਨਨਨੁਕ) ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਲਭ ਲਿਆ ___ ਮਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਮਨਸੱਤੀਆ ਗਵਾ ਲਿਆ 

-ਲ' ਹਰੂ' ਦੇ ਸਨਨੁਖ' ਗਇਆ (ਨਰਮ? ਉਸਨੇ (ਕਿਤ ਪਦਾਰਲ? ਲਤਾ ,ਨਆ ਹੈ ਅਤੇ #ਨਨੁਸ਼' ਨੰ (2ਹਾ 
ਕਮਿਤ£ ਪਾਰਕ? ਉਆ /ਲੈਆ ਹ/... 
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_ ਤੁਥੁ(ਭ੦੭ ਆਪਿ(ਆ) ਵਿਛੋੜਿਆ, ____ ਆਪਿ(ਆ੫) ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥ 
ਆਪ ਹੀ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ' 

0 

...(ਪਰ ਜਦ ਉਚਾ ਦੋ ਹੱਝ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਗਾੰ ਕਉ? ਤੂ ਆ ਨੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ' /ਨੈਖੌੜਦਾ ਹ' ਅਤੇ ਆਪ 
ਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ /#ਲਾਉਂਦਾ 6ੰ”/... ਰ 

ਤੂ ._ ਦਰੀਆਉ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥(876) 

ਤੁਸੀਂ - _ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ __ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ਼, ਕੇਵਲ ਵਿਚ 

ਤੁਝ ਬਿਨੁ (/#ਨ?) ਦੂਜਾ, ਕੇਈ ਨਾਹਿ ॥ (5੭2? 

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 

_....(ਨੇ? ਸ਼ਾਨੋਝ ਨ?) ਤੂ ਲਰਆ ਲੇ ਸਲਾਨ ਰੰ (ਲਈਰਾਂ ਵਲ? ਸਭਾ ਤਰੇ /ਫੈਚ ਗੰ (ਸਮਾਣ ਹੱਲੇ ਹਨ/2 
ਤਰੇ /ਡਨਾੰ (ਤੇਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤਾੰ ਵਾਲਾ) ਹਰ ਕੱਛ ਨਗੀੱ/... 

_ ਜੀਅ _ ਜੰਤ _ ਸਭਿ, (ਸਭ? ਤੇਰਾ _ ਖੇਲੂ ॥(ਖੰਲਹ੭ 

_....ਨ੍ਰੈਤਣੀ ਦੋ ਸਾਗ? ਅੰਵ-ਸੰਤੂਆਂ (ਛਾ ਪਸਾਰ?) ਲਭ ਤੁਹਾਡੈ ਸ਼ੰਡ' ਹੰ/... 

ਵਿਜੋਂਗਿ//ਫਨੰਨ? __ਮਿਲਿ(ਨਲ)? ___` ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੂ ॥੨॥(ਨੋਲ) 
ਵਿਛੋੜੇ ਮਿਲਕੇ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ____ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ____ ਮਿਲਾਪ 

--.ਫੰਨੀਗਮਲਾਂ (ਕਰਨਾ?) ਨੂ” /ਲਕ ਭਾਵ ਉਨਹਾਂ ਦੋ ਮੱਲ ਕਰਕ (ਜੰਵ? ਪਰਡੂ ਤੰ” /#ਛੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੰ ਅਤ 
#ੱਜੰਗਮਲੀ (ਕਰਨਾਂ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ) £ਲਾ# ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ' ਹੰ4... 

ਜਿਸ ਨੋ ਭੂ.ਡ ਜਾਣਾਇਹਿ, (ਜ਼ਾਣਏਹ) ਸੋਈ __ਜਨੁ(ਨਨ? ਜਾਣੈ ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ _ਉਹੀ __ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

_...(ਨ/ ਕਰਤਾ $ਰ8/) /ਨੈਨ ਜੀਵ ਨੂੰ; ਹੂੰ ਨੂਝ ਨੂਝ ਝਕੜ਼ਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਗੰ ਜੰਫਨ-ਜਾਚਾ ਨੂ. #ਮ਼ਡਟਾ' ਹੰ/... 

| _ਹਰਿ(ਹਨ) ___ਗੁਣ, ਸਦ ਹੀ . ਆਖਿ(ਆ% __ ਵਖਾਣੈ ॥ 

...(ਉੰਗੀਂ ਲਵ? ਹਠਾੰ ਪ੍ਰਭੂ ਛੰਆਂ ਜੱਨਆਣਆਂ ਸਦਾ ਨੰ ਆਕ' ਕੇ ਨੈਆਨ' ਕਰਦਾ 64... 
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ਜਿਨਿ(ਨਨੂ) ____ਹਰਿ(ਹਗ) _ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨਿ(#ਨੂ) ਸੁਖੁ (ਨਕ) ਪਾਇਆ ॥ ਮਿ 
ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ __ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਸ ਨੇ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

...ਉਨ ਸੇ ਨੰ ਦੀ ਹਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕੰ ਹੈ ਉਨ ਨੰ ਗੰ (ਆਤਮਕ? ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਤਾ 

ਓ/... 

ਸਹਜੇ (ਨਟਨੇ) ਹੀ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮਿਂਨ%) _ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 

ਨਿਰਯਤਨ,ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਰਫ਼ _ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

---(#/ਸਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ)? ਨਭੰਵਕ' ਹਾੰ ਹਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾ ਡਕਤਾੰ /ਫੈਲ ਅਭੰਦ' ਹੋ ਲਾਂਟਾ ਹੰ/... 

ਤੂਤ ਆਪੇ _ ਕਰਤਾ, __ ਤੇਰਾ ਕੀਆ _ਸਕੁ(ਸ) ਰੋਇ ॥ 
ਤੁਸੀਂ _ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.(ਹ/ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤੱ ਆਪ ਨੀਂ (ਉੀ ੭ ,#ਰਜਣਰਾਰ ਜੀਣ ਤਾ 

ਰੀ... 

_ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ (ਨ? ਦੂਜਾ __ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨ?) ਕੋਇ ॥ 

.- (ਹੈ ਪੂਡੂ/? ਤਰੇ /ਭੈਨਾੰ ਕੱਲਾ ਹਾਰਾਂ ਦੂਸ਼ਰਾ (ਤਰੈ ਢਰਗਾੀੰ ਡਕਤੀਂ ਵਾਲਾ)? ਨਾਂ ਹੈ /... 

ਤੂੰ? _ ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਰਿ(ਕਰ? ਵੇਖਹਿ(₹ਅ?) ___ ਜਾਣਹਿ(ਜਾਣ?? __ ਸੋਇ ॥ 
ਸਿਰਜ ਕੇ __ ਸਿਰਜਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਸੰਭਾਲਦਾ __ ਜਾਣਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ੧0੨ ੧੬ 

... (ਨਾੜ ਨ?) ਡੂੰ (ਉਸ਼ਣਾੰ ਦੇ ਗੰਢ) /ਰਜ਼ ਐਰਜ਼ਾ ਕੌ (ਉਨ੍ਹਾਂ $) ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰੈ” (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ #ਤਹਕਰਨ ਆ)? ਲਾਣਦਾ ਹੰੱ/... 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ੨) ਪਰਗਟ (ਪਰਨਟ) __ਹੋਇ ॥੪॥੨॥. 
ਦਾਸ __ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

<<>(ਓ/) ਟਾਲ ਨਾਨਕ/ ਨੰ ਅਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨਨੁ5 ਹੁੰਦਾ 2, (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਾਂ ਦੋ ,ਰਦੋ ਅਰ) ਪਰਗਣ ਰ੍ 
ਰੱ ਸਾਂਦਾ ਹ/ 

ਆਸਾ, ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧ ॥ (੫ਇਨਾ? 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 
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ਜਲ 
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ਗਾ, ਰ੍ ੨ ਦਿ < 

ਸਰਵਰੜੇ , ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ,, 

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਭਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨਿਵਾਸ, ਵਾਸਾ 

ਪਾਵਕੁ ,(ਪਾਵਕ) ਤਿਨਹਿ।(/ਤਨ?6? ਕੀਆ ॥ 

ਅੱਗ ਉਸ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ ਕੀਤਾ 

.... ਪੂੰਝ ਨੰ ਨੱਸਾਰ' ਰੂ? ਨਰੱਢਰਾ ਭਣ/£ਆ; ਉਸ #ਚ (ਜੀਵ ਦਾ? ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਇਆ/ ਉਨ ਸ਼ਗਨ /ਵੋਚਾ 
ਪਾਠਾਂ ਦ ਵਾਂ (ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦ? ਅਗਨੀ ਗੰਦਾ ਕੱਤ ਹੱਈਂ ਹੈ/... 

ਪੰਕਜੂ(ਕਜ) 

ਚਿੱਕੜ 

ਹਮ 
ਅਸੀਂ 

ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ _ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ 

ਦੇਖਾ, ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ 
ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਗੌਰਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਡੁਬਦਿਆਂ 

...(#ਨੱਡੀ ਸ਼ਗੀਰ /ਵੋਚ) ਮਹ ਦਾ ਲੱ /ਨਿੱਕੜ ਹੈ ਓਸ /ਚ (ਮਨੁ ਲੋ? ਧੌਰ ਨਹ ਲੜ ਰਹੇ (ਭਾਵ ਉੰਹਾ 
ਫਨੋਆ' /&ਆ ਹ/2? ਆਨਾ (ਸਰੁੱਦੀ ਸ਼ਗੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਸ /ਵੇਚ ਨਰਕ ਹੱਟ ਵੇਖਿਆ ਹੀ /... 

ਮਨ __ਏਕੁ(ਏਕ) __ਨ(ਨਾ? 
ਚਿੱਤ __ਇਕਮ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 

ਹੇ ! ਮਨ 

..-ਹ/ ਨਰਕ #ਨਾ/ (ਤੂ ਕਉ? /ਏਕ (ਕਰਤਾ-੪ਰਕ' ਨੂੰ? /ਓੱਤ /ਵਫੋਚ ਨਗੰ' /ਨਆਉਦ”.. 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਬਿਸਰਤ ___ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ __ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ _ ਤੁਹਾਡੇ __ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਗਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 

ਗਲਿਆਂ ॥੧॥ . ਰਹਾਉ ॥ 

ਠਹਿਰਾਉ 

(ਏਸ ਕਰਕ? ਹਗੀ ਪੂਡੂ ਟੇ /#ਲਰਨ ਨਾਲ ਤੰਗੀਆਂ ਲੱਲਿਆਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਰਗੰਆੰ_ਹਨ/... 

ਨਾ ਹਉ (ਹ$ੰ? ਜਤੀ, __ ਸਤੀ ਰ ਨਹੀ(ਨਗ? 

ਪੜਿਆ, (ਘਊਆ) ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ) ਭਇਆ ॥ 
ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮਝ ਮੂੜ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਇਆ 

`...(ਨ/ ਕਰਤਾ ਰਸ ਨ? ਨਾ 2 ਨੰ ਲਤਾ ਸਤ 2 ਨਾਂ ਹੱ ਪਊਆ' ਗੋਆ ਹ$ (ਨਗ ਮੋਰਾ ਲੰਵਨ 
ਤਾ) ਯੰਸਮੜ' ਨਫਾਰਾੰ ਫਰਗਾ ਹ/£ਆ ਹ/ਇਆ ਹੈ/... 
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ਪ੍ਰਣਵਤਿ(ਪੁਣਵਤ) _ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ (ਨੂ) ਕੀ ਸਰਣਾ, (ਸ਼ਰਣਾ? 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ _ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 

ਜਿਨ(/ਨਿਨ੍ਹ? ਤੁ(ਡ? ਨਾਹੀ।ਨਾਨ? ਵੀਸਰਿਆ ॥੨॥੩॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ _ ਭੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਭੁਲਿਆ 

---ਨਾਨਕ, ਆਓਕਾਰ ਆਹਿਤਾ ਲੱਟੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ' (ਹ/ ਸ਼ਝਹੇਬ ਜੀ#/ ਤੂੱ` ਮੰਨੂ? ਉਨਾਂ ਲੀ ਛਰਣ “ਚ 
ਰੱਝ' /ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਏ /ਹਰਦੇ /ਵਲ ਤੂੰ ਨਗ /€ਗਰਆ ਹੰ/(ਭਾਵ' ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ` ਤੋਨੀ ਝੱਦਗਾੰ ਨਨਾੰ` ਝੁੱਲੀ) 

ਆਸਾ, ਮਹਲਾ (ਮਨੈਲਾ) ੫ ॥(ਪੰਨਵਾਂ? 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ, (ਪਰਾਪਤ) ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 
ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਦੇਹ, ਸਰੀਰ 

(ਹ/ ਲੀਵ' ਤੰਨੂੰ? ਮਨੁੱਆੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਇਆ ਹੰ/... 

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ _ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 

ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ___ ਮਿਲਾਪ _ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਾ 

---(/2ਸ' ਕਰਕੰ? ਪ੍ਰ੍ਣੂ #ਲਾਪ' ਦਾ ,ਏਹਂ ਹੀ #ਫਸ਼ਰ` ਟੰ/... 

ਅਵਰਿ(ਅਫਰ)? _ ਕਾਜ, ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨਨ? ਕਾਮ ॥ 

ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਿਧਰੇ __ਨਹੀਂ ਅਰਥ, ਲਾਭ ਵਿਚ 

-<(ਪੰਠ' ਟੀ ਭੱਛਗਾੰ ਤੱ ਨੈਨਾ ਇਸ ਸਗੌਰ ਰਾਗ ਕੱਤ ਹਏ)? ਹਰ ੩# ਤੌਨੇ ਕੈਸੇ ਅਰਥ ਨਗ ਆਉੰਣੇ/... 

ਮਿਲੂ (ਨਲ? ਸਾਧਸੰਗਤਿ, (ਨਾਧਸੰਨਤ) ਭਜੂ (ਤਜ) ਕੇਵਲ __ ਨਾਮ ॥੧॥ 

ਮਿਲਕੇ, ਰਲਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਪ, ਅਰਾਧ _ ਸਿਰਫ਼ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸਿਮਰਨ 

--- (27. ਭਣ?) #ਤ-ਨਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਣ ਨਲਕੇ ,/ਨੈਰਫ ੪ਰਨਾਤਨ-ਨਾ# ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰ/... 

ਸਰੰਜਾਮਿ(ਸ਼ਕਨ? ਲਾਗੂ , (ਨਾਨ? ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ __ਲਗ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 



<< ਅਲਗ ਟੇ €) ਕਲਾ 

॥.ਉ 6 
(= ੮੬੬ 2 0 “੬” <=੩੧੪੬==- <===<ਸ ੨੧ ੩੪ [ਵਿ ਤੱ ੨੬੨ 
੧ <- ੨੧੦ ( 2! -<==== ੫੨ ਰੰ 2- “੨ - << 

%&_ (੧੪2੨ << <<੨- ਨਨ)--੩ 
&# ਹਾ ੫ ੨ ਅੰਕ ੧੨ ਰ੍ =ਟ 9 ੫ 

ਘਨ € ਗੇ ੨4 ਣਾ ੧੨੨੩੩ ੬ 2੧ ਕਤ 
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-.(ਨ/ ਭਾਲ?) #ੱਸ਼ਾਰ ਨਾਗਰ ਤੱ ਪਾਰ ਹੱਣ ਦੇ ,£ੱਤਫ਼ਾਨਾਂ /ਵੇਠ ਲਗ/... 

ਜਨਮੁ(ਜਨਨ) ਬ੍ਰਿਥਾ, ਜਾਤ 
ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਰਿਹੈ 

ਰੰਗਿ(ਰਨ) ਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੰਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛਲ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉ 

-.. (ਕੱਓ ਕੈ)? ੭#7ਣਆ ਦੇ ਰੰਨਾਂ /ਵਰਾ ਜੀਵਨ /ਵਅਰਲ' ਬਤੀਤ ਹੈ /ਨਹਾ ਹੈ... 

ਜਪੁ(ਜਘ? _ ਤਪੁ (ਭ੨) ਸੰਜਮੁ , (ਸੰਜਮ? 
ਸਿਮਰਨ ਤਪੱਸਿਆ _ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ 

ਧਰਮੁ (ਹਰਨ? ਨ(ਨਾ? ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 

.,(ਹ/ ਨ) ਨਾ ਡੂੱ' ਕੱਈਂ ਨਮ#ਰਨ ਕੰਤਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੱਲੀ ਤਨੱਸੇਆ' ਕੱਤ ਨਾਂ ਨਨ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵਲ ਰੱਕਣ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਹਰਨ' ਦੋ ਕੱਲੀ ਨੈਰਮਲ ਕਰਨ ਕੰਡੇ ਹਨ... 

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ।ਨਾਂ) ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ।(ਹਰ) ਰਾਇਆ ॥ 

ਟਹਿਲ _ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਾਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ _ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ __ਰਾਜਾ,ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

;-6ੰ/ ਭਾਣਉ ਨਾਗਾ ਤੂ ਨਾਹ-ਰਨਾਂ ਲੀ ਨਵਾ ਠਰਲ ਕਿਮ #ਤੰ ਨਾ ਹੀ” ਪ੍ਰਭੂ-ਪਾਤਨ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਨਿਆ 
ਹੀ/... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਹਮ __ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ 
ਕਹਿ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਰਣਿ(ਫ਼ਰਣ? ਪਰੇ ਕੀ, ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥(ਸ਼ਰਨ? 
ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਵੋ ਲਾਜ, ਪੱਤ 

.-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪੁਡੂ ਛਰ ਤੇ ਨਾ ਕੰ? ਆਖ ਕੈ ਅਲੀ ਨਵੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹ$% (ਸਹੇੜ ਨੰ/ ਨਾਡ?) 

ਸ਼ਰਣ ,/&ਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਲਵਂ/ 



(107) 

੩ ੮੬ ੮੨ 8 ੯੪੬ -==੩੩੧ ੩੧.੬੪੬== ੨੨੬ 6 ॥ #।, ਲਿ 2 ੭ ਰੀ 

2 ੧੨ ੬ ੧ %< ਤੱ 
(੬. ਦਾ ਇੰ ਨ ਲਾ” [ਤੈ << <<. ੯ ਨਾ " ੨ ਮਿ <੨੭=# ਅੰਕ ੧੨ (੨੬੨੩ “੧ << 

ਉ# ੍ ਵੇ. ਉਰ 
ਮੱ ਊ-੨ ੪ ੧੨੮੨੬=--_ 2੧ ੨ 

੮੧% ੨੦੦੩੩ ਆ ਚੋ 
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ਸੋਹਿਲਾ 
ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ 

ਨਟ? (ਰਾਤ ਦ /ਨਸਰਾ#' ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਨੈਤਨੰਨ' ਦੀ ਭਾਣੀ ਨ%/ ,£ਨ ਬਾਣ ਦਾ ਨਮ ਸਨੇਲਾ ਹੈ, ਕੰਰਤਨ 
#ਆ/ਹਲਾ ਨਹ/ ਵੇ ਨ ਆਸ ਪ੍ਰੰਨਆੰ ਉਲਾਰਣ' ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਰਾਗੁ (ਰਾਗ? ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ (ਮਨਲਾ? ੧(੫/ਹਲਾ? 

ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

੧ਓਂਨੇਇਕ #ਅੰਕਾਰ? ਸਤਿ(8ਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥(ਪੁਸ਼ਾਏ? 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (ਪਰਆਤਨਾ? /ਏਕ' ਤੇ ਕੰਦਲ /ਏਕਾ ਹੈ/ ਓਅੰਕਾਰ ਏ ਯ੍ਰੂਪ ਲੀ ਹੱਦ (ਸਦਵਿਕਾਲ ਤੰ? ਹੈ/ ਹਾਰ 
ਨ੍ਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਆਪਣਾ /ਕ੍ਰੋਪਾ ।ਰਸ਼ਟੰ ਰਾਗੀ ਨਾਹਕ' ਨੂੰ ਨੈਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰ /ਇੰਦੋ ਹਨ? 

ਜੈ(ਨ? ਘਰਿ (ਘਰ) ਕੀਰਤਿ(ਕ#ਰਤ) ਆਖੀਐ 

ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਰ੍ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਚਾਰ 

ਲੰਨ (ਸਤਾ-ਸੱਗਤਾ ਰੂਪ) ਘਰ /ਵੈਰ' (/ਸੈਰਨਣਹਾਰ ਟ?) /ਨੈਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕੰ ਲਾਂਣੀ 5, ਅਤੇ (ਕਰਤੇ) 
ਦੀਆ (ਫਡਿਆਣੀਆ ਣਾ)? /ਵੋਰਾਰ` ਹੁਂਦਾ ਹ/... 

- ਤਿਤੁ (/ਤ) ਘਰਿ(੫ਰ) ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰਿਹੁ _ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋਂ ॥੧॥ 

ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਕਰੋ __ਅਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿਮਰੇਂ __ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ 

--ਉੰਨ' (ਨਤਾ-ਸੰਗਤਾ ਰੂਪ? ਘਰ' /ਵੈਰਾ ਲਾਕੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਭਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਗੰਤ ਜ/ਏਨ ਕਨਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ 
/ਨੈਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਡੂ` ਨੂੰ ਨੈਆਰਨਿਆ' ਕਰ /... 

ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥ 

ਤੁਸੀਂ _ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਡਰ ਦਾ ___ ਅਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ 
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...ਤੂਨਾ' ਮੰਨੇ /ਨੈਰਭਉਂ (ਪਰਭੂ? ਦੇ ਅਨੰਦਮਲਾ ਗੰਤਾਂ ਛਾ ਗਨ ਕਰ /... 

ਹਉ(ਹ$? ਵਾਰੀ ਜਿਤੁ(ਨਤ) ਸੋਹਿਲੈ, 
ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ(ਨ? ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਉ 

ਨ ਗਨੈਹਾਰ' ਹ£$. ਉਨੂਨ ਅਨੱਟ#ਏਈ/ ਗੰਤਾਂ 5? ਸ਼ ਨਾਲ ਹਸਤ (ਘਰਨਾਤਨ)? ਅਨੱਦ` ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੱਦਾਂ ਹੰ/... 

ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ, (ਨਮੂਹਾਨੰਅਨ) 
ਹਰ ਰੋਜ਼ _ - ___ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਦੇਖੈਗਾ ਦੇ ਵਣਹਾਰੁ ॥ (ਲੋਡਣਹਾਰ) 

ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

੨੭ #ਨਾਂ/ #ਹੜਾ ੪ਰਨਾਤਸਾ? ਹਰ ਰੱਲ ਭਾਵ #ਦਾ ਗੰ (ਸਾਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 2? ਲਵਾਂ ਦੀ ਸਾਤ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰ' /ਹਹਾ ਹੈ (ਉੰਹ£) ਫਾਤਾਂ ਦੌਣ' ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਗੀ ਛੰ ਦੌਖ਼-ਡਾਲ ਕਰੌਗਾ/... 

ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) ਨਾ ਪਵੈ, 
ਤੁਹਾਡੇ `___ ਦਾਨ, ਦਾਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ __ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਤਿਸੂ(ਤਸ) ਦਾਤੇ ਕਵਣੂ (ਕਵਣ? ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ (ਨੁਨਾਰ? 
ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ` ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ 

---(2/ ਨਨਾਂ/? ਆਸ (ਦਾਤ)? ਟਆਂ (ਇਛ? ਦਾਤਾਂ ਟੀ ਕੱਮਿਤ' ਨੀਂ ਨਠੰ' ਹੰ ਨਕਦ ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਦੌਣ' 

ਦਾਲ ਲੰ (ਹਰ ਝੰਘਤਤਾ ਟਾ) ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਣ ਲਾ ਲਕਦਾ ਹੈ/(ਡਾਵ' ਕੱਲੀ ਨਗ ਲਾ ਨਕਟਾ)... 

ਸੰਬਤਿ।ਸੰਭਤ) ਸਾਹਾ `_ਲਿਖਿਆ, ਰ੍ 

ਸੰਮਤ ਸਾਰੇ(ਵਿਆਹ) ਦੀ ਚਿੱਠੀ (ਪਹਿਲਾੰ ਹੀ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥(ਤੱਲ? 
ਮਿਲ,ਰਲ ਕੇ ਪਾਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ 
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ਘਾ ਗੁ ੫੦ ਆ ਚਲ 

4. ਦੀ /ਓੱਠ? ਦਾ ਨਨਾਂ-ਸੱਮਤ ਹਿਲਾ ਨੰ ਨਿਆਂ ਗਇਆ ਹੈ, (ਏਸ ਲਈਂ ਹੈ/ ਸੋਗੰਓਂ/ ਸਤਾ-ਨੱਗੱ 

ਸ਼ਗੇਲ/ਓ) ਰਲ ਨਲਕੇ ਮੰਨੂ” ਆਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ/... 

ਏਹਾ ੭ਸ਼ਣ ਅਜੀਨਿੜਅਨ੍ ਅਸਤ) 

ਜਿਉ(/ਨੇ6ੰ? ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ (ਨ6? ਮੇਲੁ ॥੩॥ (ਮੰਨ? 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ 

..-(5/ ਨੰਡੇ #ਤ-ਨੱਗ/? ਤਰ ਨੰਨੂ` (ਇਹ #ਨਹਆ? ਅਸਾਂ ਝੁਲਸ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ (ਨੀਰ, ਨੰਗ? ਪ੍ਰਤਿ 

ਨਾਲ ,/ਮਲਾ& ਹੈਂ ਲਾਲ /.. 

ਘਰਿ(ਘਰ) ਘਰਿ(੫ਰ) _ ਏਹੋਂ ਹਿਰ ਸਦੜੇ __ਨਿਤ __ਪਵੰਨਿ ॥(੫ਵਨ) 
ਘਰ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ___ਇਹ _ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ __ ਸੁਨੇਹੇ __ ਹਰ ਰੋਜ਼ _ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਮੌਤ ਦੋ) ਨਾਹ ਠਾੰ /ਏਹਾ /ਨਠ ਘਰ ਘਰਾ /ਵਚ ਆ ਰਨੀਂ ਹੈ/ ਹਰਾ ਰੰਜ ਨੁਨੰਹੇ ਪੌਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ,ਨ#ਲਦੇ 
ਹਨ/,.. 

ਸਦਣਹਾਰਾ ਰ ਸਿਮਰੀਐ, 
ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਯਾਦ ਰਖੀਏ 

ਨਾਨਕ, ਸੇ ਦਿਹ(/ਇਹ? ਆਵੰਨਿ ॥੪॥੧॥ (ਆਵਨ? 
ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਦਿਨ (ਨਜ਼ਦੀਕ) ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

.-.(ਹੈ/ ਭਾਣੀ/) ਸੱਟਾ ਭੋਜ਼ਣ ਵਾਲੇ (ਪੁੜੂ /£ਤਾ ਨੂੰ, ਨਟ? ਯਾਦ ਰਥੰਣੋ/ 2ੋ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਸਾਡੇ ਵ0 ਉਹਾ 

ਇਨ ਨਫ਼ਦਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹਨ/ 

ਰਾਗੁ (ਰਾਨ) ਆਸਾ, ਮਹਲਾ (ਆਹਲਾ? ੧ ॥(ਘਹਲਾ)? 

ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਛਿਅ ਘਰ, 

ਛੇ ' ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸਾਂਖ, ਨਿਆਇ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ, ਯੋਗ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ) 

ਛਿਅ ਗੁਰ, ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ ॥(ਧਦੇਸ਼? 
ਛੇ ___ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰ (ਕਪਲ, ਗੌਤਮ, ਕਣਾਦ, ਪਤੰਜਲੀ, ਜੈਮਿਨੀ, ਵਿਆਸ) _ ਛੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ 



ਗੁਰੂ (ਨਰ? ਗੁਰੂ (ਨਰ) ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਅਣਗਿਣਤ 
ਦ ੜੇ ਆ ਤੇ 

(5/ ਭਾਈਂ/? ਡੇ ਼ ਾਸ਼ਤਰ ਹਨ; ਡੰ ਰਾਲਤ੍ਰਕਾਰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੰਤਾ)? ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਾ ਸ਼ਾਲਤਰਾਂ ਦੈ, 2 ਗੀੰ 
/ਨਧਾਂਤਾ ਹਨ/ ਪਰ ,£ਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਰ#' ੪ਸ਼ਤਕਾੰ ਦਾ ਮਲ ਹਰ £ਕ' ਨੀ ੪ਰਮਾਤਨਾ ਹੈ//ਏਹ' ਦੋਦ' ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾ 
ਅਤੇ ,ਨੰਹਾਂਤ ਆਹਇਕ' #ਭ) ਉਸਦੇ ਨੀਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਕਾਂ ਰੂਸ ਰੰਗਾ ਹਨ/ 

ਬਾਬਾ, ਜੈ(ਜ? _ ਘਰਿ,(ਘਰ) ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ(ਕ/ਰਤ? ਹੋਇ ॥ 
ਹੇ! ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ __ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ,ਜਸ ਹੋਏ 

---ਹ / ਬਾੜਾ/ /ਲਹੜੇ (ਸ਼ਤਾ-ਸੱਗਤ ਰੂਪ) ਘਰ /ਵੋਚ /ਨਰਜਣਹਾਰ ੰ /ਨੈਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਟਨ ਹੁੱਦਾੰ 
ਹਦ... 

ਸੋ ਘਰੁ (ਘਰ) ਰਾਖੁ ,(ਰਾਕ) ਵਡਾਈ ਤੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਉਸ __ਘਗਨਨੂੰ) ਰੱਖ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਰੀ ਠਹਿਰਾਉ 

...ਸ (ਸਤੇ-ਨੰਗਤ ਰੂਪ? ਘਰ ਤੂੰ (ਹੋਰਦੇ /ਏਲ? ਵਸ਼; ਇਸ /ਫ ਤੰਗੀਂ ਸਭਾ ਹੰ/... 

ਵਿਸੁਏ ਚਸਿਆ, (ਨਨਿਆ? . ਘੜੀਆ(੫ੜਾਆਂ?) 

ਪਹਰਾ, (੫ਨੈਰਾ? _ ਥਿਤੀ।/837) ਵਾਰੀ, (ਵਾਗੰ? ___ ਮਾਰੂ (ਨਰ? ਹੋਆ ॥ 

(#ੱਸੇ ਦੇ 5੪ ਫੌਰ=5 /ਵੋਸਾ, 9੪ /ਵੈਲੁਾਲੰ=$ ਝਸ਼; 22 ਲਸੋ=$ ੪ਲ, ੬2 ਖਲ=5੫ੜ£, -੭੧੨ 
_੫ੜਆੱ=$ ਪਹਰ, ੮ ੫ਹਰ= ₹ /ਏਨ ਰਾਤ $੪# ,ਨਤ£ 2 ਵਾਗ, ੬ ਰੁੱਤਾਂ) 

...((ਨੈਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾ) /ਦੈਨੁਣ, ਜਨੁ, ਘੜ0#! ਘ/ਹਗ, /$ਤਾ£ ਵਾਰ ਅਤੇ #ਹਨਿਂ ਆਹਏਕ ਹੱਟ ਹਨ:.. 

ਸੂਰਜੁ (ਨੁਰਨ) ਏਕੋ , ਰੁਤਿ/ਰਤ੭ _ ਅਨੇਕ ॥ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾਂ, ਦਿਵਾਕਰ ਇਕੋ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਹੁਤ 

ਲਾ ਲਾ 

--ਹਰਲਾ ਕੰਵਲ /2ਕ' ਗੰ ਹੁੱਦਾ (ਪਰ) ਰੁੱਤਾਂ ਠਨੁਤ' ਹੱਦੀਆਂ ਹਨ/... 

ਨਾਨਕ, ਕਰਤੇ ਕੇ, ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਰ 

ਦਾ 
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<=੨ਇ/ ਨਾਨਕਾ / (/ਏਸੇ ਤਰ? /ਏਕ' ਨਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਦੀ ਅਨੰਕਾਂ ਨੰ ਰੁਆ-ਰੱਯ ਹਨ/ 

ਰਾਗੂ(ਰਾਨ) ਧਨਾਸਰੀ, ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧ ॥(ਘਨੈਲਾ) 

ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਗਗਨ _ ਮੈ(%% _ਥਾਲੁ, (ਕਾਲ? ਰਵਿ(ਰਫ) ਚੰਦੁ (ਰੰ? ___ਦੀਪਕ ਬਨੇ, 
ਅਸਮਾਨ ਮਈ, __ ਰੂਪੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਸੂਰਜ _ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਵੇ ਬਣੇ 

ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੌਤੀ ॥ ਰ੍ 
ਤਾਰੇ ਸਮੂਹ `ਜਿਵੇਂ, ਜਾਣੋ ਸਿਪ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰਤਨ 

(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ: ਮੈ ਦਾਂ ਉਚਾਰਣ ਬਿੰਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ) 

ਅਕਾਸ਼ ਰੂਧੀਂ ਲਾਲ /ਵੋਚ' ਨੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਰਆਾ ਦੋਂ ਦੀਦੇ ਬਣੇ ਹਟੇ ਹਨ/ ਆਰਾ ਤਾਰਾ #ਡਲ ਲਾਣੇ (ਅਕਾਸ਼ 
ਰੱਖਾਂ ਬਾਲ /ਵਲ) #ੱਤੀਂ ਰੱਠੋ ਹੱਏ_ ਹਨ/... 

€ 

ਸੂਪੁ (੭੦) ਰਚ ਮਲਆਨਲੋਂ , ਰ੍ 
_ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ `__ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਲਯ ਪਹਾੜ ਤੋਂ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ 

_ਪਵਣੂ (ਪਵਣ)? _ _ ਚਵਰੋਂ ਕਰੇ, 

ਪਉਣ _ ਚੌਰ ਕਰਦੀ 

ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ, (ਤਨਰਾਣ) ਫੂਲੰਤ ਜੌਤੀ ॥੧॥ 
ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ 

-- (ਤੰਗੀ ਆਰਤੀ ਲਣ£)#ਲਲਾ ੪ਰੜਤਾ ਦੀ ਨੁਗ਼ਨਿਤ ਪੱਣ, ਨਲ ਨੂਘ' ਹ,ਹਵਾ ਜੱਰ ਕਰਾ ਰਨ ਹੈ, ਨਾਗਾ 

ਨਲ ਰਹੀ ਭਨਸ਼੪ਤਾੰ ਦੇਤ ਹੰਏ ਛੱਡ (ਨਨ ਛੁੱਠਾਂ ਦੀ ਵਰਕਾ ਕਰ` ਨਹ ਹਨ; ਅਤੇ ਪੂਹਿਮੰਡ /ਵੈਚਾ /ਵੇਆਘਕ) 
੫ਰਮਆਾਤ#-ਨੰੱਤ, (ਨ#ਡ' ਨਗਨਮਣਾੀ-ਬਾਲ /ਵਲ ਲੱਤਾਂ ਛਲ ਰਗ ਹ)...777 

ਕੈਸੀ ` ੧ ਆਰਤੀ ਰ ਹੋਇ ॥ 
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇ' ਪੂਜਨੀਕ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਫੇਰਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

.-.(ਹ/ ੪ਰਮਾਤਆਾ/ /ਏਹ) ਤੰਗ ਕਹ ਨਨ ਆਰਤੀ ਹੈਂ ਰਗ ਹ/... 
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ਵਿ ਇਕ .# ਚ 

ਭਵ ਖੰਡਨਾ, __ ਤੋਰੀ ਆਰਤੀ ॥ 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਖੰਡਨ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਪੂਜਨੀਕ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਫੇਰਨੇ 

ਲਨ #ਰਨ' /ਨੈਵਾਰਨ' ਵਾਲੇ (ਪੁਡੂ/ /£ਠ) ਤੰਗੀ (ਕੋਲ ਅਸ਼ਲਰਨ)? ਆਰਤਾਂ ਹੱ ਰਠੰ ਹੈ /... 

ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ, (ਹਲਦ)? 

ਅਨ-ਹੱਤ, ਅਘਾਤ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਵੱਜੇ, ਇਕ ਰਸ ਅਵਾਜ਼ 

ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਤੈ ਰਹਾਉ॥ 

ਵੱਜ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਠਹਿਰਾਉ 

...ਫਹਸੰਡ /ਵੋਚ) /ਏਕਾ ਰਲ਼ ਚਲ /ਹੈਹਾ ਅਨਹਦ ਫ਼ਝਦ ਦਾ ਨਾਦ, ਨਨ (ਹਰਨ ਅਨਥਾਨਾ) /ਵੈਲ' ਵੱਲ 
ਰਹੈ ਨਲਾਣੇ ਹਨ/... 

ਸਹਸ(/ਗਿਨ) ਤਵ ਨੈਨ, ਨਨ _ਨੈਨ ਹਹਿ (ਗਨ? 

ਤੋਹਿ _ਕਉ ਸਹਸ __ ਮੂਰਤਿ(ਮੁਰਤ) ਨਨਾ ਏਕ ਤੁਰੀ ॥(ਤੱਗੰ? 

--(ਹ/  ਪੂਡੂ ਸਰਗੁਣ ਸ੍ਰਪ /ਵਲ) ਤੰਗੀਆਂ ਹਫ਼ਾਰਾੰ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, _੪ਰ' (/ਨੋਰਗੁਣ' ਸਰੂਪ /ਵੋਲ) ਤੰਗੀ ਕੱਲੀ 

ਵੀਂ ਅੱਖ ਨਗ (ਨਹਰੇਲ ਜ/ ਸਰਗੁਣ ਮਰਨ /ਵਲ) ਤੰਗੀਆਂ ਹਫ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ; ਪਰ (/ਨੋਰਗੁਣ ਨ੍ਰੂਪ 

/ਵੈਚ) ਤੰਗੀ ਕੱਠੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਠਾੰ” ਹੈ/... 

ਸਹਸ(ਲਸ? ___ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ, __ ਗੰਧ _ ਬਿਨ /6ਨ) 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਨਿਰਮਲ _ਕੋਈ ਨਹੀਂ _ਇਕ ਵੀ _ਪੈਰ _ ਨੱਕ ਬਿਨਾਂ 

ਸਹਸ(“ਨਿਨ) ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ __ਮੋਹੀ ॥੨॥ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ _ ਭਰਮਾਈ ਗਈ 

.-- (ਸਰਗੁਣ ਸ੍ਰਪ /ਵੈਚਾ ਪੂਡੂ ਨ? ਤੌਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ੫/ਵੈੱਤਰ ਪੌਰ' ਹਨ; (੪ਰ' /ਨੈਰਗੁਣ' ਨਰੂ /ਵੈਚਾ ਤੌਰ) /ਏਕਾ 
ਦੀ ਹੌਰ' ਨਗੀ/(ਲਰਗੁਣ ਸ੍ਰੂਯ /ਦਲ' ਤੌਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕ ਹਨ ੪ਰ` /ਨੈਰਗੁਣ' ਨ੍ਰੂਨ /ਵਚ' ਤੂੱ` /ਨੈਨਾਂ ਨੱਕ ਤੱ ੩ 
ਹੈ/(ਹ/ ਕਰਤਾ #ਰਸ਼' #/? ਤੰਨੇ /ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਨੋਤ੍ਰ ਨਾਲ ਨੰ ਮੱਠੀ ਗਈ ਹਾਂ/... |..." 

ਸਭ ਮਹਿ(%£? ਜੋਤਿ, (ਲੱਤ) ਜੋਤਿ(/ਜੰਤ) ਰਨ 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ਚਾਨਣ ਨ 
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ਹੈ ਰ __ਸੋਇ ॥ 
ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਆ ___ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਂ) 

...(ਉਸ਼ਣਾੰ ਦੋ? ਸ਼ਾਨ (ਜੰਫ? /ਵੋਚਾ ਉਸ (ਪ੍ਡੂ) ਦੀ ਜਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੰ?... 

_ ਤਿਸ _ਦੈ ___ਚਾਨਣਿ,(ਰਾਨਣ) __ਸਭ __ ਮਹਿ(ਅ?9 ਚਾਨਣੁ(ਚਾਨਣ) __ ਹੋਇ ॥ 
ਉਸ _ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ _ਵਿਚ . ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

..-ਉੰਸ਼' (ਪੰਡ? ਦੇ /ਡਲਾਨਾੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਨ (ਜਗਤ ਦੋ? ਸਭ ਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਨ' ਹੱਦ ਹਨ/... 

ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਜੋਤਿ(ਜੱਤ) ਰ _ਪਰਗਟੁ(ਪਰਨਟ) ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , 

.-- (੪੦. /ਡਹਾ ਪਰਮਾਤਨ) ਪ੍ਰਕਾਠਾ ਗੁਰ ਈਂ /ਨੱਓਿਆ ਨਾਲ ਗੀ ੪ਰਗਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ/... 

` ਜੋਂ __`__ ਤਿਸੁ(ਓਸ? ਭਾਵੈ, 
_ ਜਿਹੜਾ _ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ 

ਸੂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਰ੍ ਹੋਇ ॥੩॥ 
ਉਹੀ ਰਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਪੂਜਨੀਕ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਫੇਰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

.-./#ਹੜਾਂ (ਆਰਤ?) ਓਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, (ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ /ਵਲ) ਉੰਗੀਂ ਆਰਤਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ/... 

ਹਰਿ(ਨਰ) ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਂਭਿਤ ਮਨੋਂ, 

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਰ ___ ਕੰਵਲ _ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧੂੜ, ਫੁੱਲ-ਰਸ _ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਮਨ 

ਅਨਦਿਨੰ,(ਅਨਇਨੇ/ ਮੋਹਿ ਆਹੀ __ ਪਿਆਸਾ ॥ 
ਹਰਰੋਜ਼ ___ ਮੈਨੂੰ ਰ੍ ਹੈ __ `___ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਲੋਚਾਵਾਨ 

ਰ ...ਨਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਣ ਕੰਵਲ ਦੇ ਰਲ ਲਣਨ ਔੌਰਾ ਮਨ ਲੁਭਾਮਾਨ ਹੌ ਐਆ ਹੈ. ਹਰ' ਗੱਲ ,£ਸ਼ ਰਲਾ 

(ਹੱ ਪੰਣ ਟ) ਠੱਠਾ ਮੰਨੂ ਲੱਗਾ ਗਹੰਦੀੰ ਹੈ/... 

ਕ੍ਰਿਪਾ `ਜਲੁ(ਜ਼ _ ਦੇਹਿ,(ਏਠ) _ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਉ, 

੧੨0 ਪ੍ਰ 
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ਹੋਇ _ ਜਾ।ਜਾਂ? ਤੇ _` ਤੇਰੈ ਨਾਇ।ਨਾ£? ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥ 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ___ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਸੇਬਾ 

.(ਨ/ ਸਰਰੜਾ ਜੀਓੰ£) ਨਾਨਕ ਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ #ਜਡ ਦਾ ਜਲ ਭਖੜਾ /ਇਓ ਮਨਾ ਨਾਲ (ਨੌਰਾ), 

ਤੇ ਨਨ ,ਉਜਾ ਭਲਾ ਹੋਂ ਸਾਵ/ 

ਰਾਗੁ (ਰਾਗ) ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, __ ਮੰਹਲਾ(ਅਨੈਲਾ) `_ ੪8 ॥(ਚੱਕ੭ _ 
ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰ __ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 

ਕਾਮਿ(ਕਾਸ) ਕਰੇਂ ਧਿ, (ਕਰੱਧ) ਨਗਰੁ (ਨਨਰ? ਬਹੁ ਭਰਿਆ, 

ਭੋਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ 

ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਸਾਧੂ _ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ 
ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ _ਖੰਡ, ਟੁਕੜੇ ____ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ 

/ਹ ਸ਼ਗੰਰ ਕਾਲ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪਰੱਧ ਨਾਲ ਗਰਆ ਆ ਦੈ ਪਰ ਗੁਰੂ #ਲਾਪ ਰਾਣੀ (69 ਰਹ 
ਦਏ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ /ਏਤੰ_ ਹਨ/... 

ਪੂਰਬਿ(£ਰਲ) ਲਿਖਤ _ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਪਾਇਆ, 
ਪਿਛਲੇ, ਪੂਰਬਲੇ __ਲੇਖ, ਕਰਮ _ ਲਿਖੇ ਹੋਏ _ ਗੁਰੂ ਨੂੰ __ ______ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਨਿ(ਮਨ? ਹਰਿ(ਹਗ)੭ ___ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ` ਮੰਡਾ ਰੇ ॥੧॥ 
_ਮਨ'ਦਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ _ ਸਭਾ, ਦਾਇਰਾ,ਸੰਗ _ ਜੁੜਿਆ ਹੈ _ 

..ਉਰਲਲੇ /ਲੈਲ ਹੱ ਲਖ ਭਾਵ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕ ਨੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ (ਹਣ) ਆਨ ਦਾ ਨਆਨ; 
ਵਗੰਹਗੁਣੂ' ਟੇ #ਡਲਾ /ਵੋਰਾ ਨੁੜ' /ਨੂਆ' ਹੰ/... 

ਕਰਿ(ਕਰ/ ਸਾਧੂ __ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨ (ਮਨ? ਵਡਾ _ਹੇ॥ 
ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ _ਹੈ 

(ਹੋ? ਭਲੀ? ਅਤਰ ਅੱ ਰੱਥ ਸੜ ਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬਡੋ (ਭਾਵ ਭੂ ਅੱ ਰਖ ਹੋਂ ਲਓ ,&ਰ ਬਰੂਤ 
ਵਾ ਪਨ ਕੋਲ 

ਕਰਿ(ਕਰ? _ ਡੰਡਉਤ, ਰ੍ ` ਮੁਨੁ(ਮਨ? ਵਡਾ _ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰੋ `__ ਲੰਸੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ _ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ __ - _ਠਹਿਰਾਉ 

ਮ 
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ਦਲ ਨਮ਼ਸ਼ਕਾਰ' ਕਰ, ਇਹ ਜਤ ਤਲ 
ਵਰਨਂ ,ਏਲ ਆਪਾ ਸਮਰਪਤ ਕਰੜੇ ਛਹ ਪ).. 

ਸਾਕਤ ਹਰਿ(ਨਰ) _ਰਸ _ ਸਾਦੁ (ਸਾਏ? ਨ।ਨਾਂ) ਜਾਣਿਆ, 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ? _ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) _. ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਂਟਾ ਹੈ 

ਰਿ (ਉਸ? ਉਹ ਕਰਨ ਟਕਾ ਦਾ 
ਕੰਡਾ ਉੱਤੋਆ ਹੁੰਦਾ ਰੰ9... 

ਜਿਉ।/ਨ6? ਜਿਉ (ਨ? ਚਲਹਿ, (ਨਲ? __ਚੁਭੈ, __ ਦੁਖੁ(੬%) ਪਾਵਹਿ, (ਪਾਵਨ? 

ਜਮਕਾਲੂ (ਜਮਕਾਲ) ਸਹਹਿ(ਸਗ?? ਸਿਰਿ(/ਨਰ? ਡੰਡਾ _ ਹੇ ॥੨॥ 

ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸੋਟਾ __ ਹਨ 

(2੦ ਨਾਕਤ) /ਉਂ' ਨਉ” (ਇੱਦਗਾ ਛ ਤਰ? ਤੁਰਦੇ ਹਨ; (ਹਉਸੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹਰ ਡੂੱਘ? ਲੁੰਤਟਾ ਹੈ, 

ਉਹ' ਹੱਰ` ਟੁੱ£ ੪ਉਂਦੇ ਹਨ/ ਨਮਕਾਲ ਦਾ ਡੱਡਾ /#ਰ ਓਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਰ ਜਨ, _ਹਰਿ(ਹਰ) . ਹਰਿ(ਨਨ) ਨਾਮਿ(ਨ%) _ ਸਮਾਣੇ, 

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕ __ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ __ਲੀਨ, ਇਕ ਮਿਕ 

ਦੁਖੁ(£੩) ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ 

ਕਸ਼ਟ ਜੰਮਣ ਦਾ -_ ਮੌਤ ਦਾ . ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਰ੍ ਹੈ 

---(#ਕਤਾਂ ਤੱ ਉਲਟ) ਪ੍ਰਰੂ-ਸੰਵਕ, ਭਾਵ ਭਗਤਾ-ਜਨ; ਗਾਂ ਪ੍ਰਡੂ ਏੇ ਨ#' ਭਾਫ' “ਰਆਤਮ' ਹੱਦ /ਵਚ' ਸਮਾਣੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ/ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਨਰਰੈਕ ਨਨ #ਰਣ ਟਾ ੁ ੱ£ ਕੱਟੇਆ' ਨਾਂਦਾ ਹੰ/... 

ਅਬਿਨਾਸੀ(ਅ/ਭਨਾਸ਼? _ ਪੁਰਖੁ(£ਰ੨).- - ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ,(ਪਰਨੰਠਰ) 

ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ, ਅਟੱਲ _. ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਸ਼ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ __ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥ 
ਨਾ ਹਿਮੰਡਾ ਰੈ 
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(ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੂਰਨੁਥਾਂ ਨੰ) ਅਭੈਨਾਕਮ ਹਰਭ ,ਉਆਪੜਾ ਪਰਮੰਤਰ ਨੰ ਪਾ ,ਉਆ ਹੰ/ ਰਿ 
ਓਰ ਦੀ ਝੰਅਤ' ਸੱਭਾ ਹੱਦਾਂ ਹੰ/... 

ਹਮ, _____ਗਰੀਬ ਰਹ ਮਸਕੀਨ, ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ 

ਹਰਿ (ਨਗ? ਰਾਖੁ(ਰਾ%) _____ ਰਾਖੁ (ਰਾ) ਵਲ (੪ਡਾ) ਰੇ ॥ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਓ __ ਬਚਾਓ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ 

---(ਹ/ ਸਹੇੜ ਨ? ਅਲੰ' ਤੋਰੇ ਨਗੰਲ; ਨਮਾਣੇ, ਅਨ /ਨਹੋ (ਸੰਵਕ) ਹਾਂ? ਪ੍ਰਡੂ' ਨੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ 
ਦੋ ਦਾੰ ਵੱਡੇ ਹ (ਨਾਡਾਂ ਟਰ ਆਆਂ ਦਾ ਲਾਲ) ਰੱਝਾ ਲਓ ਨੰ/' ਰੱਥ ਲਈ ਲੀ... 

ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ) ਟੇਕ ਹੈ, 

ਦਾਸ __ ਨਾਨਕ (ਨੂੰ) ਸਿਮਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ (੭੨੭ __ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫੁ __ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ____ਭੋਗਿਆ, __ ਮਾਣਿਆ ਹੈ 

.-ਦਾਨਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਣ ਨ-/#ੈਸਰਨ ਛਾ ਨੀ ਭਰੰਸਾ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਰੰ, ਅਤ ਝਲੀ ਪਰੂਏ ਨਮ ਭਾਗੀ 
ਗੰ (ਉਸਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨ ਨਾਨੋਆਂ ਰੰ/ ਰ 

ਰਾਗੁ (ਰਾਗ? _ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਮਹਲਾ।ਅਹੇਨਾ? ੫॥ (ਪਲਿਵਾਂ) 

ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ _ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ . 

_ ਕਰਉ (ਕਰਉ? __ ਬੇਨੰਤੀ, `ਸੁਣਹੁ(ਨੁਣਰ? ਮੇਰੇ __ ਸੀਤਾ, 
ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇਂ ___ ਮਿੱਤਰੋਂ, ਸੱਜਣੋ 

ਸੰਤ ___ਟਹਲ।(ਟ/ਨਲ) ਕੀ ਰ ਬੇਲਾ ॥ __ 

ਹੀ #ਰਵਣ' ਕਰ, ਨੰ ਸੈਨਤਾੀੰ ਕਰਣਾ ਹਾ (ਦਣ ਐਲਾੰ ,£ਨਾ ਅੱਲਕ 
ਰਿ ਤਾ 

ਈਹਾ, (ਲੀਹਾਂ? -__ਖ਼ਾਟਿ।ਖਾਟ) ਚਲਹੁ ਹਰਿ।ਹਰ) ` 

ਇਥੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ____ ਖੱਟ ਕੇ, ਕਮਾ ਕੇ __ ਜਾਵੋ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
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ਆਗੈ ਰ ਬਸਨ(ਭਨਨ) ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 
ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੱਸਣਾ ਸੌਖਾ 

...ਟੰ5' ਭਾਵ /ਨਸ਼ੇ ਸਨਮ' /ਵੋਲਾ ਗੰ ਪਰਨਾਤਮ ਨਾਨ ਨਮਰਨ` ਦਾ ਲਾੜੇ ਕਨਾ ਕੰ ਲਾਫ, /£ਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਭਾਵ 
_ ਪੂਡੂ ਦਰਗਾਹ ਤੰ ਜਾ ਕੰ ਫਲਣਾ' ਲੱਖਾ ਹੋਂ ਲਾਣੰਗਾ/... 

ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ (/£ਨਸ) ਰੈਣਾਰੇ ॥ 

ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ 
1 

-.- ਨਾਤਾ /ਏਨਨਾ ਦੇ (ਛਤਿਣ ਨਾਲ ਲੰਫ' ਟ) ਉਮਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਗ ਹੰ/... 

ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ___ਮਿਲਕੇ ____- _ ਕੰਮ,ਮਨੋਰਥ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਠਹਿਰਾਉ ਦਾ 

..(ਇਸਾ ਲਣ? ਨੌ/ ਔਰੋਂ ਮਨ/ ਗੁਰੂ ਹੂੰ #ਲਕਾਂ (ਗੋਦ #ਲਣ ਦਾ ਜੌਂ ਮਨੌਰਬ ਹ? ਉਸ੍ਰ ਮੂਰਾ ਕਰ ਨੰ/... 

ਇਹੁ (/ਏ੦) ਸੰਸਾਰੁ , (ਸੰਸਾਰ) 

ਬਿਕਾਰੁ (/£ਕਾਰ) _ ਸੰਸੇ ___ ਮਹਿ, (6? _ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ _ ਗਿਆਨੀ ॥ 
ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮਾਂ _ ਵਿਚ ਪਾਰ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ 

20 ਸੱਗਤ' (ਦੇ ਜੀਂਦ) /ਵਕਾਰਾਂ (ਦੇ /ਇਕੜ ਨਾਲ)? ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ/ (ਸੱਨਾਨ? ਭਰਮਾਂ (ਦੇ ਨਾਨਰ _/ਫੈਚਾ 
ਡਤਆ “ਆ ਹੈ/ /ਏਨ' /ਵਰੱ' ਕੱਠ?) ਬ੍ਰਹਮ ਆਨਾ ਗੀ ਤਰਦਾ ਹੰ/ 

ਜਿਸਹਿ(ਨਿਅ?) __ਜਗਾਇ, ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ (/£ਹ) ਰਸੁ, (ਨਨ) 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ __ ਪਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ) 

ਅਕਥ (ਅਕੱਖ) ਕਥਾ _ ਤਿਨਿ(/ਨੂ? ਜਾਨੀ ॥੨॥ 
ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ __ ਕਥਨ __ ਤਿੱਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ 

ਰਿ ਤਦ ਗਲ ਵਿ 
4 ਆਉ ਰੰ, ਉੰਸਾ ਨੰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਟ0 ਅਕੱਝ ਕਥਾ ਨੂੰ” ਸਮੇੜ (ਆ ਹੈ/... 

ਜਾ ਕਉ . . . ਆਏ, ਸੋਈ ____ ਬਿਹਾਝਹੁ, _ 

ਆਏ ਹੋ ਉਹੀ _ ਵਣਜੋ, ਉਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ 
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ਹਰਿ(ਹਰ) ਗੁਰ ਤੇ ____ ਮਨਹਿ(ਨਨ$? ਰ੍ ਬਸੇਰਾ ॥ 

...(2/ ਭਾਈ/? /ਹੜਾ (ਵਧਾਰ ਕਰਨ) ਵਲਤੇ (/2ੈਸ #ੱਨਾਰ /ਏਲ)? ਆਈਏ 2. . ਉਸ ਛਾ ਹੰ ਵਮਾਰ' ਕਾਠ, 

(ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਨਰ (ਦੀ ਝਥਸੈਸ਼ ਰਾਠੰ? /ਹੇਰਦੇ /ਉਠ' ਹਗਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਲ਼ਾ ਹੱ ਲਾਣੰਗਾ/... 

ਨਿਜ ਘਰਿ,(ਘਰ? ___ _ ਮਹਲ (ਮਹਲ) ਰ੍ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ ਅਨੰਦ 

ਸਹਜੇ , ਰ ਬਹੁਰਿ(ਝਹਨ) ਨ(ਨਾਂ? ਹੋਇਗੇਂ `` ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

ਸਹਿਜ ਨਾਲ,ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ __ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਕਰ 

.-. (2 ਪਰਨਾਤਨਆ-ਵਣਜ ਰਾਗ 27? ਅਡੰਲ ਹਾੰ ਆਪਣੇ /ਹਰਦੇ ੪ਰ' /ਵੋਚ, ਪਠਆਤਨ-/ਨੋਵਾਨ ਅਤੇ 

ਅਨੰਟ ਪ੍ਰਾਘਤ' ਕਰ' ਡਵੱਗੇ / /ਡਰ ਦੁੜਾਰਾ ਜਨਮ #ਰਨ` ਦਾ ਲੋੜ ਨੰ ਨੱਟਨਾ/... 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ____ ਪੁਰਖ ,ਬਿਧਾਤੇ, 
ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਰਧਾ (ਸ਼ਰਧਾ? ਮਨ ਕੀ ਰ ਪੂਰੇ ॥ 
ਇੱਛਾ, ਲੋਚਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ 

ਹੈ /ਏਲਾਂ ਲੀਆ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ /ਇਆਪਕ' ਪਰ੍ਭੂ ਲੰ/ (ਨੌਰੋ? ,ਓ5' ਦੀ £ਛਾ' ਭਗੀ ਕਰ /ਏਓ (8)... 

ਨਾਨਕ, __ ਦਾਸੁ(ਏਨ) ___ਇਹੈ ___ ਸੁਖੁ(ਨ&) ` ਮਾਗੈ, (ਮਨ? 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਲਾ ___ਇਹੀ ਅਨੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਕਿ) 

` ਮੋ ਕਉ _ _ ਕਰਿ(ਕਰ) ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥ 

ਮੈਂ ਨੂੰ __ ਕਰਦਿਓ ___ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 

...(ਨ/ ਸੜ ਆੰ/) ਦਾਸ ਨਾਨਕ/ (ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ? ਇੰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਨੰ, ਕੀ ਮੰਨੂ ਸਾਧੂਆਂ (ਦੇ ਰਨਾਂ 

_ਦ) ਰੂੜੀ ਝਣਾ /ਇ8/ 

(£ਸ਼ ਰੜਦਾ ਦੇ ਅਮੀਰ /ਵਜ ਅੰਕ % ਦਾ ਭਾਵ /ਏਹ ਹੈ % ਇਸ ਐਲ ਲਾਂ ਭਾਣੀ ਵਾਲੋਂ ਸਕੇ ਦਾ /ਏਹ 
_ #ੰਨੋਵਾਂ #ਠਦੁ` ਹੈ/? 
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੧ਉਂ0£ਕ 6ਅਕਾਰ) ਸਤਿ(ਸਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪ੍ਨਾਏ) 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ < ਣ ੨ 

#ਅਕਾਰ (ਪਗਮਾਤਮਾ) ਕਾ ਤੋਂ ਕੰਢਲ ,£ਕ ਹੰ/ ੬ਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੀ ਹੱਦ (#ਲੀਦ ਕਾਲ 2? ਹੈ? ਗੁਰੂ 
ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ਜਰਾ /ਊਲਣਾੀੰ ਰਾਗੀ ਨਾਧਕ` ਨੂੰ” ਨੈਹਾਨ ਹਾਲ ਕਰ' /ਏਂਦ ਹਨ/ 

ਰਾਗੁ(ਰਾਗ) ਸਿਰੀ ਰਾਗੂ,(/ਨਨੰ ਰਾਗ) ਮਹਲਾਂ।ਆਹਲਾ? ਪਹਿਲਾ,੧ 

ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਏਥੇ ਅੰਕਾ $ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਝਦਾ ਪਹੈਲਾ ,ਏਲਾ ਸੰਕੇਤ ਲਲੀੱ ,ਨਐਆ ,ਨਆਂ ਹੈ ਅੱਕ $ ਛਾ ਉਚਾਰਣ ,ਏਕਾ 

ਨਗੀੰ' ਸਗ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੰ/ 

ਘਰੁ(ਘ? ੧॥ (ਪਹਿਲਾ? ਰ 

ਤਾਲ ਲਾਂ /ਟਕਾਣ ਦਾ ਨੱਭਰ/ ਸੱਲਤਿਕਾਰਾਂ ਲਾਂ /2ਹ #ੰਕੌਤਾ ਹੈ %#' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ੪ਰ /ਫੋਚ 
ਨਾਉਂਣਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਰਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰ ਕੈਠੜ?ੈ ਹੈ/ ੰ  ਹ੍ਰ' ਗੁੱਠ ਨਲ ਆ /ਵੇਠ $ ਤੱ %੭ ਤਕ ਘਰ 
ਦਾ ਨੰਕੰਤ /£ਤਾ /ਨੇਆ ਹੈ/`_ 

ਮੌਤੀ __ ਤਤ) _ ਮੰਦਰ ਊਸਰਹਿ, (ਸ਼ਗਨ? 
ਸਿੱਪੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰਤਨ _ ਜੇ ____ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨੰ,ਘਰ _ਉਸਰ ਜਾਣ, ਬਣ ਜਾਣ 

ਰਤਨੀ _ ਭਭ$ ਹੋਹਿ(ਗਨ? _ ਜੜਾਉ॥ 

ਸੈ (ਮਰ) ਘਰਾ ਮਤੀ ਨਾਲ ਉਰ ਨਾਣ; ਵਦੀ ਇਨੀ ਗੀ ਰ 
ਲਾਵੈ... 

ਕਸਤ੍ਹ ਰਿ(ਕਨਤੂਣ? ਰ ਕੁੰਗੂ, 
ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਰ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ । 

_ ਅਗਰਿ (ਅਗਰ? ਵਿ 

ਹ 

ਹ ਔਰ ਨਾਲ (ਲਤ ਪਰ ਲੁ ਲਕਨਦ ਵਕ ਵਰ ਉਦੇ ਨ ਕੋ ਚੀ ਧੀ 
| 

ਹ 



ਚੰਦਨਿ, (ਰੰਨ) ੍ ਰ ਲੀਪਿ(ਨੰਘ? 

ਚੰਦਨ ਨਾਲ (ਸੰਦਲ ਦਾ ਖੂਸ਼ੁਬੂਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੇਲ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ 

ਆਵੈ ਚਾਉ॥ 
ਆ ਜਾਏ ਹੁਲਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 

----ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਂ 3) ਕਸ਼ਤੂਗੀ, ਕੰਲਰ, #ਗਰ' ਅਤੇ ਲੰਦਨ (ਆ/ਇਕਾ ਕੱਮਿਤੀਆਂ ਸੁਗੰੱਨੀਆਂ ਣ$) ਪਾਈ 

ਹੰਕੇ (ਮੌਡੇ ੱਤ ਅੰਦਰ) ਭਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂ ਉੱਠਣ (ਭਾਵ ਨੰ“ ਭੇਲਆਂ ਨਾਲ ਡੂਮਣਾ /ਫਰਾ£... 

ਮਤੁ (ਮਤ? ਦੇਖਿ(ਏ%) ਬੂਲਾ, (ਡੂਨਾ? ਵੀਸਰੈ, 
ਮਤੇ, ਕਿਤੇ, ਕਦਾਚਿਤ ਦੇਖਕੇ ਕੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ 

ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ(/ਓਤ) ਨ(ਨਾ? . ਆਵੈ __ ਨਾਉ(ਨਾ£? ॥੧॥ 

:..(ਰ ,ਏਹ /ਨੈਹੇਂ ਨੁੱਇਰ #ਸ਼ਲੁਦਾਰ ਘਰ ਨੂੰ' ਵੇਖਕੇ, ੪ਸ਼ੀੰ /ਵੈਚ' ਣੂਮਦ਼ਾ ਹੋਟਆ' ਹੈ/ ਨਾਹਰੜ ਨ/) ਅਤਾੰ 
ਕਤ ਨੰ ਡੂਠ ਗੰ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂ (ਡਾਵ' ਨੰਝੱ' ਸ਼ਨਿਆਰ' ਸਣਨ ਟਾ ਆਰਗ' 2 ਨਾਂ ਜੁਆਲ' ਲਾਏ ਅਤੇ /ਫੈਰ) 
ਨੌਰੇ /ਹਰਦੇ /ਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ (ਦੀ ਕਾਲ) ਗੰ ਨਾਂ ਆਵੇਂ /... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਬਿਨੁ,/ਨ) ਜੀਉ ____ ਜਲਿ(ਜਲ) _ਬਲਿ(ਤਲ) _ ਜਾਉ॥ 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ,ਬਗੈਰ ਹਿਰਦਾ, ਚਿੱਤ __ਸੜਕੇ ਬਲਕੇ ਰ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮੈ __ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਪੂਛਿ(9ਡ) ਦੇਖਿਆ, 
ਮੈਂ __ ਆਪਦਾ, ਸੈ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ _____ਦੇਖਲਿਆਹੈ 

ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨਾਹੀ(ਨਾਨ? ___ਥਾਉ(ਕਾਉ? ॥੧॥ ਰ ਰਹਾਉ॥ 
ਹੋਰ _ ਨਹੀਂ ਥਾਂ, ਸਥਾਨ ਠਹਿਰਾਉ 

..ਮ ਆਪਣਾਂ ਸਤਗੁਰ ਨੂ ਹੱਡ ਕੇ ਦੋੜੇ /ਆ ਹੈ # (ਪਦਾਰੜਾਂ ਲਾਂ #ੱਨਾਂ ਸਲਾੰ ਭਲੀ ਹੱਛੋ, ਪਰ ਮੌਰ£) 
/ਹੈਰਦਾ;_ ਹਗਾੀਂ (ਸ਼ਾਟ) ,ਡੈਨਾਂ ਸੜ ਭਲਕੇ (ਨੁਆਹ) ਹੈ ਲਾਂਦਾ ਹ/(ਹ/ #ਆਨੈਡ' ਲੰਓੰ/ ਸੋਨੇ ਲਈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 
_ਏਰ' 5? #ਗ਼ੌਰ ਹੱਡ ਕੱਛ ਝਾਂ ਨੰ ਨਗ ਹੰ/... 

ਧਰਤੀ. ਰ੍ ਤਤ? _ ਹੀਰੇ ਰ੍ ਲਾਲ 

ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ __ ਹੀਰਿਆਂ ਨੌਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋ' ਇਕ ਰਤਨ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 



ਕਰਕ <=੩੩੧੬੬੬੩==- ਭਾਰ 
੮੨੪੮ ੮੬੯੬ ਉਦੈ 24 () ਨਗ ੭੫ - ੮7 ੩੮ ੨੧੨ ਕੋਟ )% ੨੧੬੮ (੭੬ ੨੧੭8੮, ੨ 

ੰਏ-੫ “੧ ੨੭ ਅੰਕ ੧੪ << ੬੬ ਰਿ 
2੧6 __`੯==ਾ ੮੬. ਦੀ 

ਜੜਤੀ, (ਜੜਹਤ?) ਪਲਘਿਂ(ਪਲੰਘ? ਲਾਲ ਜੜਾਉ॥ 

__.,ਮੋਰੇ ਘਰ ਲੀ) ਸ਼ਆੰਨ ਲੰਕਰ ਗੀਠੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਾਂ ਹਦ, /ਏਸ਼ (ਘਰ /ਫੋਚ ਮੇਰੇ ਸੱਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਠੋਂ ਹੋਏ) ਲੰਘ ਲੀ 

ਸਲਤਕਾਗਾੰ ਲਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਠੰਢ... 

ਮੌਹਣੀ ਮੁਖਿ(ਨਕ? ਮਣੀ ਰੂ ਸੋਹੈ, 
ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ __ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਜਵਾਹਰ (ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ) ਸੁੰਦਰ ਲਗੇ 

ਕਰੇ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਪਸਾਉ॥ 

ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ 

...(ਓਸ ਪਲੰਘ ਉਤੇ? ਤਾ ਨੂ ਮਹ ਲੰਣ ਵਾਲਾਂ (ਅਤਅੰਤ ਨੁੰਦਰ (ਸਤਰ? ਸਦਾ ੭5 ਭਾਵ ਮੱਠਾ ਕੱਲਤਾੰ 

ਰਤਨਾਂ (ਦੇ ਨਨਿਣੇਆਂ ਨਾਲ ਹਰ) ਨੁੱਦਰ ਲਗਦਾ ਹੌਦੇ %ਤੇ 6ਹ' ਆਰ ਦੇ ਹਾਵ` ਭਾਵ' ਕਰਦਾ ਹਾਂਵੋ... 

ਮਤ(ਮਤ? ਦੇਖਿ(ਏ੩) ਭੂਲਾ, (ਝੂਲਾਂ? ਵੀਸਰੈ, 

ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ(/6ਤ? ਨ(ਨ$ ਆਵੈ ਨਾਉ (ਨਾਉ? ॥੨॥ 

1 
ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰਮਾਤਮ ਨਾਮ 

੭੨(੪ਰ' ਹ/ ਨਾ/ਹਿੜ ਜਾ/) ਮਤਾਂ ਕਤ ਨੰ ਡਲ 2 ਨਾ ਨਾਵਾਂ (ਡਾਵ' ਨਲ ਿਨਿਆਰ ਭਣਨ ਦਾ ਆਰਨ' ਗੰ 

ਨਾ ਹੁਆਲ਼ ਲਾਏ #%ਤ /ਫਰ?. ਨੇ /ਹੇਰਦੇ /ਵਲ਼' ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ (ਦੀ ਯਾਦ)? 2 ਨਾਂ ਆਵੋ /... 

ਸਿਧੁ(ਨਧ) 
ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਥੀਨ, ਹਠ-ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ 

ਹੋਵਾ, (ਹਵਾ __ ਸਿਧਿ(ਨੈਧ) ਲਾਈ, (ਲਾਲ? 

ਹ ਰਿਧਿ(/ਰਧ) ਆਖਾ(ਆ੧ਾਂ? ਆਉ॥ 

ਲੇ ਨ? /ਨਹ-£ਰਸ਼' ਹੱ ਨਾਵ! ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਮਾਈੀ ਲਗਾਕੇ ਕਰਆਤਾੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੱ' (ਹਕਮ' ਏਕੋ? ਆਖਾਂ 
ਕੈ (ਨੰਨੇ ਕੰਠ)? ਆ ਲਾ8.. 



£; ੭ ਊਂ 

ਨ ) ੭੨” ( ” ਲੱ 
(<. ਟ-੭ <<” ੭੩ ੨੬ ੨) 

ਰਿ... ੭ ਅੰਕ ੧੪ ੬ ਨ 5 
੧ <===ਾ” ਰ ੫੦੦੭ ੨ 

(੬੬ ੮੨੩ ” ਚ 

ਗੁਪਤੁ (ਪਤ) ਪਰਗਟੁ (ਪਰਨਣ) __ ਹੋਇ ਬੈਸਾ, (ਤੰਨਾਂ? 

ਅਲੋਪ, ਲੂਕ ਜਾਣਾ ਪਰਤੱਖ ਹੋਕੇ (ਮੈਂ) ਬੈਠਾਂ 

ਲੋਕ (ਲੱਕ? ` ਰਾਖੈ ` ਭਾਉ॥ 
ਲੋਕੀਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਰਖਣ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ 

--“ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਧੀਆਂ ਫਆਰਾ ਨੰ ਕਈ) ਅੱਪ ਅਤੇ (ਪਰਤ? ਰੋ ਨਂ ਤੇਲ” (ਇਨਹਾਂ ਕਣਾਂ 
ਕਰਕ ਮਰ2) ਆਦਰ ਮਾਣ ਭਰਨ (ਲਗ ਸ਼ਾਣ)... 

ਮਤੁ (ਮਤ? ਦੇਖਿ(ਏ੩੭ ਛੂਲਾ, (ਭੂਲਾ? ਵੀਸਰੈ, 
ਮਤੇ, ਕਿਤੇ, ਕਦਾਚਿਤ ਦੇਖਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ 

ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ(/#ਤ) ` ਨ(ਨਾਂ) ਆਵੈ ਨਾਉ।ਨਾ£? ॥੩॥ 

ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ___ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰਮਾਤਮ ਨਾਮ 

.--(੫ਰ' 7/ ਨਾੜ ਜ/? ੭#ਤਾਂ ਕਤ ਨੰ ਡੱਲ 2 ਨਾਂ ਲਾਵਾਂ (ਭਾਵ ਮੰਝ ਆਓਆਰ ਬਣਨ ਟਾ ਆਰਗ ਹੀ 

ਨਾ ਨਆਦ' ਲਾਣੇ ਅਤੇ /ਛਰ) ਮਰੋ /ਨਰਦੇ /ਵਲ' ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ (ਦੀ ਯਾ)? ਹੀ ਨਾਂ ਆਵੋ/ 

ਸੁਲਤਾਨੁੰ (ਨੁਲਤਾਨ? ਹੋਵਾ, (ਹੱਫਾਂ? ਮੇਲਿ(ਮੇਲ) ਲਸਕਰ , (ਲਲ਼ਕਰ? 

ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ, ਸੈਨਾ 

ਤਖਤਿ(ਤਕਤ? ਰਾਖਾ(ਰਾਖਾਂ) ਪਾਉ॥ (ਪਾਉ? 

ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਾਂ ਪੈਰ 

-.. (ਲੈ ੭? ਦੱਡਾ ਭਾਦਲ਼ਾਹ' ਹੱਕ ਰਾਜ ,ਨੈੱਆਲਸ਼ਣ ਤੈ ਝੰਠਕੰ, (ਝਹਤ ਨਾਨਆ) ਫੱਲਾਂ /ਇਕੱ5/ਆਂ ਕਰ 

ਨਵਾ... ਰ੍ 

ਹੁਕਮੁ(ਨਕ੧) ___ ਹਾਸਲੂ(ਹਾਨਲ? ___ ਕਰੀ(ਕਨ) __ ਬੈਠਾ, 
ਆਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹਾਸੁਲ ਹੈ) _ ਕਰਾਂ ਬੈਠਕੇ 

ਨਾਨਕਾ, ਰ ਸਭ ਵਾਉ॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ, ਪੌਣ 

3 ਮੰ ਝਾਦਸ਼ਾਗੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ (ਲ#ਤ) ਆਲਲਾ ਉਗਰਾਨੁਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵ ਪਰ ਤਾਂ ਦੀ 
7/ ਨਾਨਕ/ /£ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ (ਦੇ ਆਨੰਣ ਲਾਣ ਵਾਂਨ ਅਲਰ) ਹੈ... 



# ੯੨ (123) 
ਚ 7 ੧ ਕਲ " ੯੪== ੨੨੧.੬੪੬=੨- <੨%੭ ( ਓਤ੍੭ ੨ < ੧ 

> ੨੬ ੩੨੨੯੯ ਹੋ _ਉੱ- ਨ ਨ 
(2. ੦੪ ੮੨ (੧ << ਟ” ੮੭ਇ-- ੭ 

੭ ੪ (5 ੭ ਅਕ ੧੪ ੨੨ ਹਦ `) ੬ 
੭ $ ਗਰ ਦਾ ਕਿ ੧੨੬੮=... ੧੧੮ 

(੨੪ ੨੨੨੯੩ ” ੫੭ 

ਨ _ ਮਤੁ(ਨਤ੭ ਦੇਖਿ(£੧? ਭੂਲਾ, (ਭੂਲਾ? ਵੀਸਰੈ, 

ਤੇਰਾ ਚਿਤਿ(/6ਤ? ਨ(ਨ? _ ਆਵੈ ਨਾਉ,ਨਾਏ? ॥੪॥੧॥ 

... (ਪਰ. 2/ #ਹਲ਼ ਨ/ 2? ੭#ਤਾਂ ਕਤ ਨ ਡੁੱਠ 2 ਨਾਂ ਨਾਫਾਂ (ਡਾਵ ਨੰਝੱ' ਆਇਆਰ' ਭਣਨ ਛਾ ਆਰਨਾ 
ਹੀ ਨਾਂ ਨੁਆਦ' ਲਾਏ ਅਤੇ /ਡਰ) ਨਨ /ਨਰਦੇ /ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ (ਦੀ ਯਾਦ)? ਗੰ ਨਾ ਆਵੋ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (/ਸਨੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ(ਮਨੈਲਾ) ੧(੫7ਨਲਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਕੌਟਿ(ਕੱਟ) ਕੋਟਿ(ਕੱਟ) ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, 

ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 

ਪਵਣੂ (ਪਵਣ? ਪੀਅਣੁ(&ਅਣ? ਅਪਿਆਉ ॥` 

ਪੌਣ, ਹਵਾ ਪੀਣਾ ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ 

(ਨ)? ਕਗੋੜਾਂ ਗੀ ਕਰੰਡਾਂ ਸ਼ਾਲ ਮੌਗੀੰ ਉਮਰ ਹ ਜ਼ਾਵ); ਹਵਾ ਲੀ ਅੌਰਾ ਖਾਣਾ ਪੱਡਾ ਨੰ ਜਾਵੀ... 

ਚੰਦੁ (ਰੰ? __ ਸੂਰਜੁ ।ਨੂਰਨ? ਰ੍ ਦੁਇ ਗੁਫੈ 

ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਵਾਕਰ, ਇਕ ਅਗਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਰਾ _ ਦੋਵੇਂ ਗੁਫਾ ਵਿਚ, ਕੰਦਰਾ ਵਿਚ 

ਨ(ਨ? _ ਦੇਖਾ, (ਏਕਾ? ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ(ਨ? _ ਥਾਉ (ਤਾਏ 
ਨਹੀਂ _ ਵੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੇ ਸੌਣਾ, ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ _ਨਹੀਂ___ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ 

--./ਡੇਰ' /ਕੋਸੇ ਅੰਨਾ ਗੁਫ਼ਾ /ਵਚ' ਬੰਠ (ਕੇ ਡੂੱਘੰ ਅਸ ਉਜਲ ਲੰਨ 2) ਲਾਵਾ ਐਥੱ ਲੱਦਰਲਾਂ ਅਤੇ ਨੂਰਜ਼ 
ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਦੇਖ ਨਾਂ ਨਕਾਂ/ ਇੱਸ ਸਨਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੌਨੂੰ” ਨੁਖਨੇ /ਉਠ' ਦੀ ਲੱ ਲੱਗ ਛਾਂ ਨਾਂ ਲੂ, ਡਾਟ ਰਿ 
ਹੰਨੂੱ` (ਉਸ ਸਨਾਨ /ਵੈਲ ਕਦੋ? ਨੁਪਨੇ /ਫ' ਵੀ ਨੰਦ ਨਾਂ ਆਵ... ਆ 

ਭੀ _ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ(ਕੰਮਤ) ਰ੍ ਨਾਨਾ? ਪਵੈ, 
ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹਉ(ਰਉ? ਕੇਵਡੁ (ਕੇਵਡ? ਆਖਾਂ(ਆਖਕਾਂ) ਨਾਉ (ਨਾ69॥੧॥ 
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੩= ੧ 4੫ ਲੋ ਨ ੧੮੮੨ ਅੰਕ ੧੪ ੨੩ << ਰਿ? ੜਤ ੧ ੫? 
੨ _੯===੭ ੨੨੦੬ “੧੬ 

੬ << ਆ ਯੋ 

---(5760ਲਾ' ਲਓ/ /ਏਤਨਾ ਕਨੈਨ ਤ੫ਨਿਆ' ਦੇ ਬਾਵਲੂਦ)? ਫ? ਨੰਝੰ” ਭੋਗੀ ਕੱਸਿਤ' ਨਹਾੱ' ਪੰ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ ਮੰ“ ਤੋਗੀਆਂ ਵਨੀਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਗ ਕਰ ਸਕਦਾ; 24 ਪ੍ਰਡੂ / ਨੰ” ਤੋਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ,ਨੈਤਨਨ 

ਕੁ ਵੱਡਆਣ/ ਆਥਾਂ?)... 

ਸਾਚਾ ̀ ਰ੍ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੁ (/ਨਰੰਕਾਰ/ ਨਿਜ ਬਾਇ।5੭72੭॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਿਰਅਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਵਿਚ, ਸਰੂਪ ਵਿਚ 

ਸੁਣਿ(ਸ਼ਣ) ਸੁਣਿ,(ਨੁਣ? ਆਖਣੁ(ਆਕਣ) ਆਖਣਾ, 
ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਨ, ਬਿਆਨ ਆਖ ਦੇਂਦੇ, ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ 

ਜੇ ਛਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂਘ, ਇੱਛਾ ਠਹਿਰਾਉ 

...#ਦਾ' ਨਰ ਰਸਾਤਨਾ (ਦਾ ਵਾਲ਼ਾ ਜੰਵ ਦੋ? ਨਲ ਨ੍ਰੂਪ /ਵਲ' ਹੰ ਹੈ/ #ੱਕਾੰ' ਨੁਣ ਸੁਣ & (ਗੀ 
ਪਰਆਾਤਮਆਾ ਬਾਠ) ਨਆਨ' ਕਗੀ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/(ਪਰ' ਅਨਲ ਸੱਠ ਭਾਰੇ ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਸੱਡੀਂ ਨਹੀ ਹੱਈੀਂ/ ਨੇ (ਸਹੇੜ 
6? ਭਾ ਲਾਵੈ ਤਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ, ਉਨ ਨੱਠ' ਨੂੰ ਸਮੜਣ' ਲ) ਤਾਂਘ (ਜਿੰਵ ਅੰਦਰ ਪੰ) ਕਰ /ਇਟਾ` ਹੈ... 

ਕੁਸਾ(ਕੁਸ਼? _ ਕਟੀਆ।ਕਟ/ਆ? ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਪੀਸਣਿ(੫#ਸਣ) ਪੀਸਾ(੫ੱਸਾਂ? ਪਾਇ” 

ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਹਾਂ ਪਾ ਕੇ 

ਨ ਨ ਕੀਆ /ਡਰ' ਠਕਾ /ਵਲ ਪਾਕੇ 
ਪੰਨਿਆਂ ਸਵ... 

ਅਗੀ(ਅਲੰ? ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ,(ਜਾਲੰਆ) __ 

ਭਸਮ ਸੇਤੀ __ਰਲਿ(ਰਲ) ਜਾਉਂ(ਜਾਉ?/ 

ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ 

---%6 ਨਾਲ ਸੜਕ, ਨਆਹ /ਵਚ` ਰਲ ਨਾਵਨ., 



(125) 

੦੧“ `੧੧&੩ ੭੪-<੩੩੬੬੬੩-੦ ੭, ੩ਇ <&੨ 
੭ਅ0੫ ਹੀ ੨੧੨ ( /> ੨ ਇੰਨ ====੩._ ੯ ) ਉਏ ੫ "੩ 

੨੫੭ -੨੩ '੨# ਰਖ ਟ= ਦ- ੨ 

ਕਉ ਤਾ ੨ <੩=#ੰ ਅੰਕ ੧੪-੧੫ ੨੨ 7 ਹੀ 

ਉਇ. 6 ੨੨ ਜੱ ੪ < 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) ਨਾ(ਨਾ? ਪਵੈ, 
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹਉ।ਹ? ਕੇਵਡ (ਨਵਡ? ਆਖਾ (ਆਖਾਂ? ਨਾਉ (ਨਾ£9॥੨॥ 
ਕਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਂ ਨਾਮ 

(ਸਰਲ ਨਓ/ /ਏਤਨਾਂ ਕੈਨ ਤਪਨਿਆ ਦੇ ਵਾਵਨੂਦ) ਦਾ ਗੰਥ” ਤਲੀ ਕੱਲਿਤ' ਨਗ ਪੈ ਸ਼ਕਠੀੰ (ਡਾਵ 
ਨੰ" ਤੰਗੀਆਂ ਵਡਆਣੀਆਂ ਦਾ #ਲਾਂਕਣ ਨਹੀੰ ਕਰ ਨਕਦ ਹ/ ਪ੍ਰਭੂ / ਨੰ” ਤੋਰੇ ਨਾਮ ਟੀ ,ਨੈਤਨ ਕੁ 
ਦ/ਡਿਆਲਾਂ ਆਲਾ?) 

ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ, (ਭਾਵਾਂ? 
ਪੰਛੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ੍ 

ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ(ਅਨਨਾਨੰ? ਰ ਜਾਉ।ਨਾ£?॥ 

ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ 

4 7? ਡਾ ਝਣ ਕੰ /ਟਰਦਾ ਇਆ ਨੰਕੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ /ਵਲ  ਲਠ ਜਾਵਾ”... 

11 . ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨ(ਨ? _ ਆਵਉ( ਆਵਣ? 
ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਂ ਆਵਾਂ 

ਨਾ(ਨਾ? ਕਿਛੁ (ਨ? ਪੀਆ(&%? ਨ(ਨ? ਖਾਉ (ਕਾਨ)॥ 
ਨਹੀਂ ਕਝ ਰ ਪੀਵਾਂ ਨਾਹੀ ਖਾਵਾਂ 

....(ਉੰੱਜਿਆਂ ਅਸ਼ਾਨਾਂ /ਫੋਚ /£ਤਨਾ ਦੂਰ' ਜਲਾ ਜਾਵਾਂ 8) ਐਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨੰ ਨਾਂ ਆਵਾ ਤੇ /ਡਰ' ਖਾਵਾਂ 
ਆੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਡ ਨ., 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ(ਕਨਿਤ) ਨਾ(ਨਾ) . _ ਪਵੈ, 
_ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹਉ।ਹਊ? ਕੇਵਡੁ (ਕੇਵਡ? ਆਖਾ(ਆਕਾ? ਨਾਉ (ਨਾਨੰ)॥੩॥ 
ਮੈਂ ਕਿਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਂ ਨਾਮ 

--(ਸਹਹੈਲਾ ਸਓ/ /ਏਤਨੀੱ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਰੱਝਾ ਦੋ ਬਾਵਜੂਣ) ਲੀ ਮੰਝ ਤੌਗੀਂ ਕਮਿਤ ਨਗਾੰ' ਹੈ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ ਗੱ 
ਤੰਗੀਆਂ ਵਡੀਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਗੰ' ਕਰ ਸਕਣ; ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ / ਨੰ ਤੋਰੇ ਨਨ ਦੀ ਕੋਤਨਾੰ ਕੁ ਛਡੈਆਲਾੰ 

ਆਲਾ?) ਰ੍ ਰ੍ 



ਨਾਨਕ, - ਰ੍ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਰ ਰੱ ਤੋਲ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ, ੪੦ ਸੇਰ 

ਪੜਿ(ਪੜੁ? `ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? ਭਾਉ॥ 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਤਲਬ, ਅਰਥ 

ਦਿ ਨੀਤ ਗਿ ਸਹ 
ਕੰਤ ਜਾਣ... 

ਤੋਟਿ।ਤੰ2? _ ਆਵਈ, 

ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ 

ਲੇਖਣਿ(ਲੇਖਣ) ਪਉਣ (ਪਉਣ? ਚਲਾਉ (ਰਲਾ?॥ 

...#3' (ਹੈ/ ਨਹਓਿੜ ਨੰ ਤੰਗ ਛੋਆਣੀ ਐਖਣ ਫਾੜਤ? ,ਆਗਾਂ ਦੀ ਕਲਾਂ ਕੀ ਨ ਨਾ ਆਵ ਤੇ ਇਸ 

ਨੰ? #ਕਣ ਲਲਾਂ ਮੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮ; ਹਟਾ ਦਾਨ ਤੋੜ ਲਲਾਵਾਨ.. ਰ੍ 

ਥੀ ਤੇਰੀ __ ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) ਨਾਨ? ਪਵੈ, 

ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹਉ(ਹ£? _____ ਕੇਵਡੂ(ਕੇਵਡ) ਨਾਉ(ਨਾਉ?॥੪॥੨॥ 

--- (5708 ਲੀਠਇ/ ਤਾ) ਦਾ #ਝੰ' ਤਲੀ ਕੱਲਤ ਨਠਾੰ' ਹੈ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ੭” ਤਲੀਆਂ ਫਡਆਲੀਆਂ ਟਾ 

#ਲਾਂਕਣ ਨਗੀੰ' ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹ4 ਪ੍ਰ੍ਡੂ/ ਨ ਤੋਨੇ ਨ% ਦੀ ,ਕੈਤਨਾੰਂ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਆਥਾਂ?) ਰ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (/#ਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) ੧(੫7ਲਾ?_ . 

ਰਾਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਲੇਖੈ ਸ਼ੋ ਲਣ।5 ਰ੍ ਬੋਲਣਾ, 

ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬੋ 

ਸੱ 

'ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ 



੪੧ (2 
੬ ੮੬੬ ੮੨ 8 6” ਭਲ ੩੩੩੪ ੬੨੮ ਛਾ. ੬ ੯੩੭ ੩%> <& 
੭੧੦੨” ੨੧੧ ਦੀ) ੧ “ ੫੧ .==== =======ਖ, ੭੫ ੧ ੭ 4 0. << 

ਰਿ =ਇ “੨੨ ਨ ਦਰ, << ਦੇ ਰਖ ਰ੍ €% ਨ ੨੭ ੨੨੨੮ ੬੬ ੭ ੧ ੨. ਵਜ. ਹੂ ਅੰਕ ੧੫ ੧ ੮ 
੭ $ ਗਲ ਦਿ = ਘਟਣਾ ੧੮੮੮੨ ਨ ੧1 ੯. 

(%% ੦. ਘਾ । ੧” 

ਹ/ ਭਾਣ// (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਏ) ਓਸਾਲ ਕੋਤਾਬ ਅਨੁਨਾਰ ਨੰ (ਅਲ? ਬੱਲ ਬਲਦੇ ਹਾ ਅਤੇ (ਉਂਸਣੋ) /ਟੈਸਾਲ 
/ਕੈਤਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੰਜਨ ਅਇ ਛਕਏੇ ਹਾਂ/... 

ਲੇਖੈ ਵਾਟ __ਚਲਾਈਆ, 

ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹ, ਰਸਤਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ 

ਲੇਖੈ ਸੁਣਿ(ਨਣ? ਵੇਖਾਉ॥ 
ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰ੍ ਸੁਣਦੇ ਵੇਖਦੇ 

.-- (65) /ਹੈਸ਼ਾੜ' ,ਕੈਤਾਲ' ਅਨੁਸ਼ਾਨ 2 (/ਇੱਦਗਾੀਂ ਦੋ) ਰਿ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲੀ ਰੁਣਦੇ ਅਤ ਖਟ ਰਾਂ/... 

ਲੇਖੈ .. ਸਾਹ __ ਲਵਾਈਅਹਿ, (ਨਵਾਣਅ? 
ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ _ ਸੁਆਸ ਲਈਦੇ ਹਨ 

ਪੜ(ਪੜੰ? ਕਿ ਪੁਛਣ . ਜਾਉ॥੧॥ 
ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂ 

---(ਰ52 /ਹੈਸ਼ਾਲ' /ਕੈਤਾਲ' ਅਨੁਨ਼ਾਰ ਹੀ ਸੁਆਲ ਲਈਟੇ ਹਨ/ ਜਟ' /£ਹ ਸਭ ਕੁਝ /£ਤਨਾ ਨਾਣ ਤੇ ਪੁਰਤੱਠ 

ਹੈ, ਤਾਂ /ਡਰਾ /ਏਸ਼ਾ ਧਾਰੇ ਪਤਹੀਆਂ ਗੋਇਆਂ ਕੰਠ ਲਾਣਕਾਗੀ ਹਾਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੱੜ 67... 

ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ॥ ਰਚਨਾ ਰ ਧੋਹੁ(6ਠ੭॥ 

ਹੇ ! ਬਾਬਾ ! ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ, ਖੇਡ ਛਲ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ 

--ਹ/ ਬਾੜਾ/ /ਏਹਾ #ਇਆਂ ਦੀ ਚੰਡ ਛਲਾ ਅਤੇ ਫਰੌੜਾ' ਹੈ/ (ਭਾਵ /ਨਵੈ' #ਹਸੂਸ਼' ਹੱਦ ਹੈ, ਉਦੇ ਨਾਂ 

ਇਕਟ/)... 

ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ (ਨਾ%) ਵਿਸਾਰਿਆ, 
ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੈ 

ਨਾ(ਨਾ? ਤਿਸੁ(/ਤਨ) ਏਹ ਨਨ? ਓਹੁ (੬੦) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾ ਹੀੱ ਤਿਸ ਨੂੰ ਇਹ(ਮਾਇਆ) ਨਾ ਹੀ _ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਠਹਿਰਾਉ 

..ਆ ਦੀ ਕੋਡ /€ਚਾ ਅਨੂੰ ਰਣ ਹੱਣੇ “ਤਵ? ਨੰ (ਪਭ ਨ ਨੂੰ? ਭੁਲਾ /ਏੱਤਾ ਹੈ (ਜਲ ̀ ਕਰਕੇ? ਨਾਂ 
ਉਨ ਦੀ ਆਇਆ ਨਾਲ ਡੀ ਅਤੇ ਨਾਂ 2' (ਖਰਆਾਤਮ-ਨਾ#` ਲ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਟ7/... 



#, ੍ ਬੋ? ੬ ੨੬ 5 =੨੨ ੯0 ਵੀ ”> 
ਨ? ਨ? ੫ ੧੨ ( ੭. ਪਲ ॥ ਤੇ <77੨ 25 

(4. <- ੮ ਵ ਆਂ ਘਾ, ੩੬ ਉਚ 

੩ # (੭ ੯ ਦਾ, ਪਿ. ੫ <੭=# ਹੀ << ੬ ਰ੍ . 

2 ੮ ੩੩ ੨੨ ੨੨੩ ੧ 

ਹੁ (੬ > ੧੩ ਆ ੧] 

ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ, ਏਥੈ ___ ਖਾਜੈ __ ਕਾਲਿ(ਕਾਲ/॥ 
ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਜਨਮ ਲੈਕੇ __ ਇਥੇ __ ਖਾਂਦਾ ਹੈ _ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 

---(ਲੱਵਿ' ਸੱਸ਼ਾਰ' /ਵੇਚ)? ਜ਼ਨਮ' ਲੰਕਾ #ਡੂੰਣ ਤੱ ਮਰਨ ਤਕਾ ਆਪਣੀ ਆਸੂ' /ਵੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਗੰ ਛਕਣਾ 
ਰ/ਹਂਦਾ` ਹੀ... 

ਜਿਥੈ ੍ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਐ, _ 

ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ (ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ) `_ ਬਹਿਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ(ਨਾ) ਚਲਿਓ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)॥ 

ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰ ਚਲਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਥ 

... (੪) ਨਕ (ਭਾਵ ਰੱਝ' ਲਾਂ ਹਲੂਗੀ /ਵਲ? ਡੰਠਕੇ (ਜਿ ਦੋ ਕਰਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾ-ਸੰਥ?) ਸਨਡਆ ਜਾਂਦਾ 
6. ਉਠ ਕਈਂ ਵੰ ਨਾਕ' ਸੱਥ ਨਾਲ ਨਗ ਲਾਂਦਾ/... 

ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ _ ਜੋਝੜੇ, 
ਰੋਣ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਵੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਬੰਨਹਿ(।ਕਨ?? ___ ਪੰਡ ਪਰਾਲਿ(ਪਰਾਲ)॥੨॥ 

ਸਾਰੇ __ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੰਡਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ (ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਵਿਰਲਾਪ) 

(ਉਵ ਦੇ #ਰਨ' ਅਗਰ? ,#ੱਨੇ ਛਾ ਰੱਣ ਵਾਲ (/ਠੈਸ਼ਤੋਠਾਰ ਅਤੇ ਸੱਨਣ //ਤਰ' ਹੱਦੋਂ ਹਨ ਉਹ ##ਡ) ਸਾਰੇ 
ਨੀ /ਨੈਸਫ਼ਲ (ਨੈਨਾ ਦਹਆਂ ਤੰ ,ਨੈਨਣ? ਪਰਾਲੀ ਠੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੰ ਭੰਨੂਦੇ ਹਨ, ਡਾਵ' ਫਨੂਲ ਦਾ ਕਾਵਾਂ ਗੱਲ 
ਪਾਊਂਦੈ ਹਨ... 

ਸਭੂ(ਨਭ) ਕੌ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ (ਕਹਤ) ਬਹੁਤੁ (ਬਹੁਤ) 
ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 

ਘਟਿ(੫ਟ? ਰ੍ ਨ(ਨ? __ ਆਖੈ ਕੇ ਇ॥ 

...(ਰੱਝ ਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਹਨੋਆਂ /ਵਲ? ਹਰਾ ਕੱਛ (ਓਸ ਵ7ਹਗੁਰੂ' ਨੂੰ? ਵੰਡੇ ਤੱ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰ, ਆਖਣ 
/ਵੋਚ ਕੱਛ ਫੀ %ਟ' ਨਗ ਕਰਦ”... 
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ਨ ੧੦੬ ੮੨੨੩ 

ਕੀਮਤਿ (ਕ੪ਤ) ਕਿਨੈ ਨ।ਨਾਂ) 

ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 

ਕਹਣਿ(ਕ/ਟਣ) ਨ(ਨ? ਵਡਾ ਹੋਇ॥ 
ਆਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ `__ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

4... (ਪਉ ਕੰਵਲ) ਕਾਹੈਣ ਆਤਰਾ ਨਾਲ ਨੰ (ਉਨ ਪ੍ਰਭੂ ਏ? ਕੰਮਿਤ' ਨਗੀੱ' ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਤੋੰ ਨਾਂ ਨੀ ਉਹ 
#ਹਾਨ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/(...ਫਡਾ ਨਾਂ ਹੱਵੈ ਘਟ ਨਾ ਲਏ...) 

ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ (ਸ਼ਾਲ? ਏਕੁ (ਏਕ) ਤੂ. 
ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ 

ਹੋਰਿ(ਨੌਠ” _ ਜੀਆ(ਜਆ? _ ਕੇਤੇ ___ ਲੋਂਅ॥੩॥ 
ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ,ਭਵਣ 

---ਹ/ ਨਹਠੇੜਾ ਨੰ? /£ਕਾ ਤੂੱ` ਠੀੰ ਸਦਾ ਅੰਥੋਰ' ਹੈ? ਹੱਡ ਝਅਤ ਲੱਕਾ, ਭਾਵ ਥੱਡਾਂ-ਯ੍ਰਓਨੰਡਾਂ ਦੋ ਜੰਵ ਲੱਤ 
(5ਤ' /$ਝਨਸਣਹਾਰ ਹਨ)... 

ਜਾਤਿ, (ਜਾਤ) ਨੀਚਾ।ਨ?ਰਾਂ) ਅੰਦਰਿ(ਅਇਰ) ਨੀਚ 

ਨੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ, ਵੰਸ਼ 

ਨੀਚੀ(ਨ#6?) ਹੂ ਅਤਿ(ਅਤ? ਨੀਚੁ (ਨੰਜ?/ 

...(ਹ/ ਪੂਡੂ/? ਨਨੰਦਾੱ' ਕੁਲ ਵਨੋਆੰ /ਫੋਨ ਵ£ ਜ਼ ਨੰਦ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ /ਚ ਵਾ ਨ ਅਤੇ ਨੰਚੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਤਿਨ(#ਨੁ) ਕੈ ਸੰਗਿ(ਸੱਨ? ਸਾਥਿ, (ਨਾਥ? 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਾਥ, ਸੰਗ 

ਵਡਿਆ।(ਫ£ਆ? ਸਿਉ(ਨ£? ਕਿਆ ਰੀਸ॥ 
ਅਮੀਰਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ,ਸੰਗ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 

...ਨਾਨਕ (ਦੋ ਮਨ ਦੀ £ੱਡਾ ਹੈ %? ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨੱਚ? ਛਾ ਅੰਨੇ ਨਾਡ' ਛਣੋਆ ਰਹ, ਨੰਗੀਂ ਫਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰ 
ਗੰਨਾ 2? (ਡਾ ਵੱਡੇ ਅਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਨੂ” ਝਰਾੜਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਛ ਖਾਹ ਨਠੀੱ/2... 
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2. (੪੬ ੨੩ <੦੧੬)_& 
੭ 6 ਭ ੮੩੭ ਅੰਕ ੧੫ ੨੨ ਵਿ ੬ ਲਿਆ 

੭ ਚ ਗੇ _____===ਟਾ ੧੨੦੨੩ ੬੧ ੰ-੩ 

(੨ ੱ ਨ ਆ ਆ 

ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ,(ਨਨਹਾਲੀਅਨ) 

-ਿ ਥੈ `___ਨਢਰਿ(ਨਫਕ) __ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ(ਭਖਲੀਨ? ॥੪॥੩॥ 

...((7/ ਸਰਲ ਨ/? ਮਥੇ ਨਨੈਂਵੇਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਲਾੰ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ (ਨੰ ਆ ਲੀ ਦ ਕ੍ਰੋਪਾ ਣਾ 
ਹਾਂਦਾਂ ਹੰ/ ਰ੍ ਰ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/#ਗਰਾਲ) ਮਹਲਾ (%ਓਨਾ) ੧ ॥ (ਪ/ਨਲਾ) 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਲਬੁ (ਨਲ? ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ (ਕੂੜ) ਚੂਹੜਾ, 

ਠਗਿ(ਨੱਨ? ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ (ਮਰਦਾਰ/॥ 
ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਾਸ਼ ਤੁਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ, ਹਰਾਮ 

(ਹ/ ਪ੍ਰਭੂ? ਮੰਨੇ /#ਤ /ਵਗ? ਲੱਭਾ ਰੂਪਾਂ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਰੂਪ ਲੂਹੜਾ ਬੰਨੋ ਹਨ? ਦੂਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਨੇ ਕੰ ਖਾਣ 
ਠੀਂ ਆਠਤ ਰੂਪੀ #ਰਦਾਰ' ਨਾਲ ਨੌਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ /ਮਆ ਹੈ... 

ਸੁਧੀ, _ ਪਰਾਈ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ __ਮਲ੍,(ਨਨ) ਮੁਖ ਰੀ 

ਔਗਣ _ਕਢਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ __ਪਰਾਈ . ਮੈਲ ਮੂੰਹ ___ਕੇਵਲ, ਨਿਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ 

ਅਗਨਿ(ਅਗਨ) __ ਕਰਂਧੁ(ਕੁੱਧ) ਚੰਡਾਲੂ (ਨਡਾਲ/॥[ 
ਅਗਨੀ, ਅੱਗ ਗੁੱਸਾ ਤਾਮਸੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ 

....ਨੌਰੋ ਨੂਹਿ /੬ਚ) ਪਰਾਲਾੰ /ਨੈਂਟਾ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਰਆਂ ਲਾਂ /ਨੋਗਾੰ ਮੌਨ (ਨੰ ਭਗੀਂ ਪਣ$) ਨੰ. /ਰਦੇ /ਏੋਲ ਕਰਹ 
ਦੀ ਅਗਨੀ ਚੰਡਾਲ ਫਣਾ ਝੰਠੀੰ ਟੰ/... 

ਰਸ ਕਸ _ 
ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਸੈਲੇ ਰਸ (ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਥੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰ੍ ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ) ਰ 
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`ਆਪੁ(ਆ੦) ____ ਸਲਾਹਣਾ, ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ, __ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ __ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਇਹ __ ਕੰਮ ਆਪਣੇ _ ਪ੍ਰਭੂ 

ਰੰਨਾਂ ਕਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕੰ ਭਾਵ' ਭਜਾ /ਨੈਲਾਲਾਂ ਦੋ ਨੁਆਟ, ਭਤੇਂ ਹਲੰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ /#ੈਫਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨ 

(ਨੈ ਪ੍ਰਡੂ? /2ਹ' (ਲਭ) ਨਰ (ਦੁਸ਼ਟ)? ਕਰਨ ਹਨ/.. 

| ਬਾਬਾ, ਬੋਲੀਐ ੨ ___ ਪਤਿ(੫੩੭ ਹੋਇ ॥ 
ਹੇ! ਭਾਈ ! ਬੋਲੀਏ, ਕਹੀਏ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੇਵੇ 

...ਹੈ/ ਭਾਣ?/ (/ਇਹ /ਨਠੰ) ਬੱਲ ਬੱਲਣੇ ਭਾਗੰਦੇ ਹਨ ਨੈਨ ਨਾਠ (ਪ੍ਰਭੂ ਛਰ' ਤੋ) /ਏਓ਼ਤ ਆਣ' ਹੁਛਾ 
ਹੰਵੋਂ/... 

ਉਤਮ __ ਸੇ, ਦਰਿ(ਦਰ) ਉਤਮ ਕਹੀਅਹਿ,(ਕਨਆ?? 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚੰਗੇ ___ ਉਹ -_ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰ ਤੇ - __ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚੰਗੇ __ ਕਿਹਾ ਜਾਂਵੇ __ 

ਨੀਚ ਕਰਮ ` ਬਹਿ ਰੋ ਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

..-ਉਹ ਮਨ ਚੰਨ ਹੱਦੋਂ ਹਨ; ਨਨ੍ਹਾ ਨੂ” (ਪੂ? ਦਰ ਤੋਂ ਚੰਨਾ ਕਹਾ ਲਾਵੇ, ਨਹੰਦੇ' ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਠ 
_ ਕੰ ਡੱਦੋ ਗਏ ਹਨ/... 

ਕਾਮਣਿ, (ਕਾਸਣ? ਰਸੁ(ਰਸ) ਸੁਇਨਾ, ____ਰਸੁ(ਨ੭ _ਰੁਪਾਂ 

ਰਸੁ(ਰਸ? ਪਰਮਲ _ ਕੀ __ਵਾਸੁ(ਵਸ॥ 
ਅਨੰਦ ਸੁਗੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ (ਕੁੱਟ) ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ 

_ ਰਸੂ(ਨਲ) ਘੌੜੇ, __ਰਸੂ(ਨਉ __ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, 
ਚਸਕਾ ਘੋੜਿਆਂ __ ਚਸਕਾ ____ ਸੇਜ ਦਾ, ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ, __ (ਸੁੰਦਰ) ਨਿਵਾਸ 

- ਰੋਸੁ (ਕਲ) ਮੀਠਾ ਰ ` ਰਸੁ(ਨ ਮਾਸੁ(ਨਨ? ॥ 
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...ਪੀਤਿਆਂ (ਦਾ ਸਫਾਗ?), ਮਖਮ਼ਨਾੰ /#ੈਨਤਰ, ਨੁੱਇਰ /ਨੈਫਾਲ, /#ਠੰ ਪਦਾਰਕਾ ਅਤੇ ਆਨ ਅਹਇਕ ਦੀ 

ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, 
ਇਤਨੇ ਚਸਕੇ ਕਾਇਆਂ, ਦੇਹ ਦੇ 

. ਕੈ ਘਟਿ।੫ਟ) ਰ੍ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ (/ਨੋਭਾਸ) ॥੨॥ 

...(ਲਦ' ਘਰੇਲਾਂ ਨ) ਸ਼ਗੰਰ ਦੋ (/ਵੈਚ? ,ਤਨ ਗਸ਼ ਚਸਕੀ ਹਠ; ਭਾਫ਼ ਛੋਹ ਏਨ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ਾਂ-ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਨ ਭਰਾ 
ਪਲ ਹੱਦੇ (/ਫਰ) ,ਨੈਹੜ ਸ਼ਗਰ' /ਦੇਚ਼' ਪ੍ਰਨੂ-ਨਾ# ਦਾ /ਟਕਾਣਾ' ਹੱਦ ?... 

ਜਿਤੁ (ਸੰਤ) ਬੋਲਿਐ, ਪਤਿ(੫ਤ) ਪਾਈਐ, 
ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਦਰ,ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ 

ਸੋਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣ (ਪਰਵਾਣ)॥ 
ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਬੂਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 

ਜਨ (ਕਲ ) ਤਣ ਨਲ (ਪਤ) ਅਵਰ ਮਣ ਪਯਤ ਉਹੋ ਬੋਲਿਆ ਗੋਠਆ ਗਾਂ 
ਪ੍ਵਰੋੜਾ ਹੁੱਡਾ ੰ /... 

ਫਿਕਾ ਬੋਲਿ,: ਭਲ? ਰ ਰ੍ ਵਿਗੁਚਣਾ, 

ਬੇ-ਰਸ, ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰ ਵਿਗੋਚੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਣਾਂ 

ਸੁਣਿ(ਨਣ? ਰ ਮੂਰਖ ਮਲ ਅਜਾਣ ॥ 
_ ਸਰਵਣ ਕਰ ਬੇਸਮਝ ਚਿੱਤ ਅਗਿਆਨੀ 

....(ਨ/ ਅੰਨੇ?) ਡੋਸ਼ਮੜ ਅਐਆਨਾਂ ਮਨ/ ਸਰਵਣ ਕਗ, #%' ਰੱਖਾ ਝੱਲਣ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਸੁਆਰ ਹੱਲਾ 
6/.., ੍ 

ਜੋ ਤਿਸੁ(//੩ਨ) ਰ ਭਾਵਹਿ (ਭਾਵ???) _ ਸੇ ਭਲੇ, 
ਜਿਹੜੇ ਤਿਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ 

ਹੋਰਿ(ਹੱਰ) ਕਿ ਕਹਣ(ਕ/ਣ) ਵਖਾਣ ॥੩॥ 

ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਬਿਆਨ 
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(ਜੰ? ਪੂਡੂ' ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੈ ਹਨ, ਉਠੀ (ਨਵ) ਭਲੇ ਹਨ, ਹਰ /ਵੇਅ/ੱਆ ਕਣ ਕਹਾਣ' (ਦੀ ਕੰ ਲੋੜ ਹੈ?) 
(ਭਾਰ ਹਰ ਨਡ ਕੁਝ ਕਹਣਾ ਆਕਣਾ /ਦਅਰਲ' ਹੈ/.)... 

ਤਿਨ(/ਤਨ੍ਹ? ਮਤਿ,(#ਤ)? _ __ਤਿਨ(/ਭਨੂ? ਪਤਿ, (ਪਤ) 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _____ਅਕਲ,ਸੋਝੀ ____ _ ਬਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਤਿਨ (ਨੂ? ਧਨੂ(ਧਨ? ਪਲੈ, _ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ___ (ਪਰਮਾਤਮ)ਦੌਲਤ ਲੜ ਵਿਚ 

ਜਿਨ(/ਨਨ੍? ਹਿਰਦੈ _ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ (ਭਾਵ ਟਿਕਿਆ) ਸਮਾਂ ਕੇ, ਲੀਨ ਹੋਕੇ 

-.ਨੰਨੂਂ ਦੇ /ਹਰਦੇ /ਫੈਚਾ (ਪੂੂਡੂ ਆ? ਸਨ /ਹਹਾ ਹੈ, (ਅਸਲ /ਵਲ) ਉਨ੍ਹਾ ਦੋ ਪੱਠੇ ਨੀ ਖਰਸਾਤਮਾ-ਸ਼ੱਡ£ 
ਪਰਮਾਤਨ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ “ਰਨਾਤ#-ਦੱਲਤ' ਹੁੰਦੀ ਹੰ/... 

ਤਿਨ ਕਾ ੍ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹਣਾ, 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ 

ਅਵਰ __ ਸੁਆਲਿਉ ਰ _ ਕਾਇ॥ ਰ 
ਹੋਰ ਰ ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ, ਸੁੰਦਰ, ਸੁਹਣਾ ਕੌਣ __ 

--./ਡਹ' /ਨੋਹ' (ਪੂਝੂ-ਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਕੰ /#ੈਫਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾਂ (ਹੱਈ? #ਨ੍ਹਾਂ ਤੱ? ਨੱਦਰ' ਹੱਰ` ਘੱਣ' (6 ਸਕਦਾ 
ਹੈ?)... ਰ ਰ੍ 

ਹੈ! ਨਾਨਕ `___ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਹਰ, ਵਾਂਝੇ 

ਰਾਚਹਿ(ਰਾਲ? ___ ਦਾਨਿ,(ਦਾਨ) ਨਨ? ਰ _ਨਾਇ(ਨਾ£? ॥8॥੪॥ 
ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਸਤ _ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ___ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਰ੍ 

,..ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ (ਪ੍ਡੂ €) ,ਪਾ /ਉਸ਼ਣਾੰ ਤੱ ਵਾਂਡੇ (ਲੰਢ) ਉਸਦੇ £ਤ ਹੱੇ ਫਾਨ; ਡਾਵ' ਉਸ ਵਲੋ ਪੁਠਾਨ 
ਕੀਤੇ ਹਏ ਹਨ ਪਦਾਰਕਾਂ /ਫਲ` ੰੰ #ਸ਼ਤ' ਰਨੈਂਦੇ ਹਨ (੫੦)? ਉਸਦੇ ਨਾਮ /#ਲ' ਨਠਾੰ' (ਨੂੜਦੋ?/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/#ਗੰਤਾਗ? ਹਸ ਮਹਲਾ (%6ਨਾ) ੧ ॥(੫ਨਲ?` 

_ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __ ਪਹਿਲੀ __. 



(34) 

੨ ਕਿ ੧੧੨੦ .-੧੩੩੫੬੨--੦੬-੮ ੮੪੨ ਤਦ ਕੰ 
“ਕੱਤ ੭) ੪੧₹- €੬. ੨੨੦੦ <੭੧੮ .. ੯ 0੨ 

ਦੀ ਅੰਕ ੧੫ ਵਰ ਨ. 
ਮਾ ੩੮ ੬੮= ਲਗ ,, 

੨੬ ੩ 

ਅਮਲੁ (ਅਮਲ) ਰ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ, 
ਨਸ਼ਾ ਮਾਵਾ/ਅਫੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ _____ ਝੂਠ (ਭਾਵ ਮਾਇਆ) __ ਦਾ 

ਦਿਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰਿ(ਏੋਵਣਹਾਰ) ॥ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂ) 

...ਦਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰ (ਲੋਨ੍ਹਾਂ ਕਰਸਾਂ ਆਨੇ ਨਵਾਂ ਨੂ #ਰਇਆਵਾਂ ਨਹ ਨੂਧ?) ਝੂਠ ਦਾ ਅਫ਼ਨੰ ਲਾ /ਇੱਤਾ 
ਹ/ਏਆ ਹੰ... 

ਮਤੀ ਮਰਣੁ(ਮਰਣ) ਵਿਸਾਰਿਆ, 
ਮਸਤੀ ਵਿਚ _ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ___ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਖੁਸੀ(੪#ਗੰ) ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ(ਜਾਫ/॥ 

ਖੁਸ਼ੀ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ __ਕਰਨ.ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਰ ਕੁ (ਮੁਹਾਵਰਾ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) _ 

ਹਾਂ ਨੇ (7ਏਆਂ 0 ਮਤੀ (ਦੋਂ ਨੋ? ਹਰ ਨੂੰ ਡਾ, ਹੈ ਅਰ ਭਾਰ ਇਨ ਏਾ ਨ ਮੌਲਾ 

ਕਣ .ਨਿਘ ਰੀ... 

ਸਚੁ (ਨਲ? ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ(/ਤਨੂ) ਸੋਫੀਆ।ਨੱਡੰਆ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਿਆਗੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ 

ਰਾਖਣ ਰ੍ ਕਉ ਦਰਵਾਰੂ (ਟਰਵਾਨ)॥ ੧॥ 

ਰਖਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰਬਾਰ __ 

(ਪੱਤ? #ਲੀੰਵ-ਸ/ਝਰ' ਪ੍ਰਣੂ ਦੰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਸਲ ਦੇ ਟਰਲਾਰ /ਵਰ' ਸੰਭਾਲੀ ਰਲਣ' ਲਲ?, . ਉਨ੍ਹਾ 

ਸੰਟਆ ਦਿ ਇਹ ਚ 
_ਨੀਇਆ ਸ/2 .. 

ਸਚੁ(ਨਜ਼) `_ ਜਾਣੂ (ਨਾਣ)॥ ਨਾਨਕ, ਸਾਚੇ ਕਉ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ __ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ _ਸਮਝ 

_ ਜਿਤੁ/#ਤ) ਸੇਵਿਐ `_ ਸੁਖੂ5% ਪਾਈਐ, ___ 

ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ(ਏਰਗ£) __ ਚਲੈ `__ ਮਾਣੁ (#ਣ/॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਨਿਭਦਾ, ਮਿਲਦਾ(ਭਾਵ) ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ _ਠਹਿਰਾਉ ਆ 
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੮੬. ੮੬੬ ੨ ੧ <=੬੩॥੬੬੬== ੮ ਛੁ> ੩ ੫੪ ੯੨ <ਤ= <&੨ 

£੧੧ ੭੨ 4੧੯੮ # ਨ... ਪੋ) .੭= ੧ 24੨ 
੬. <੬੬੦ ਡਾ $ << ਪਖ 

ਇਤ ੨ =੨=“ ਅੰਕ ੧੫-੧੬ <<== << 
ਦੂ #, ੪ % 2, ੦੬ 

੧੦ ੨੨੦੨੦ ਆ” ;%# 

...ਨੋ/ ਨਾਨਕ? ਸਟਾ-ਅੱਥੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ #ਟਾ ਸ਼ਣੀਫਾਂ ਜਾਣ, #ਐਸ' ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ੪ਰਸਤਮਆ' ਅਨੰਦ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾਂ ਨ. ਅਤੇ (ਵਾਹਗੁਰੂ ਲੰ/? ਤੌਨੇ ਦਰ ਤੰ ਆਣਰ ਆਣ ਪ੍ਰਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ 

ਸਚੁ(ਨੱਲ) ਸਰਾ _ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, 

ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ,ਮਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਬਿਨਾਂ,ਬਗੈਰ 

ਜਿਸੂ (ਨਨ? ਵਿਚਿ(/€ਜ਼) ਸਚਾ ਨਾਉ।ਨਾਏ?॥ 

ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

(ਪੰਡ ਦੀ ਮਸਤਾਂ ਟੌਣ ਵਾਲ?) ਸੱਚ ਦੀ ਡਰਾਲ਼ਾ ਗੁੜ ਤੱ #ਗੰਰ ਨੰ (ਤਆਰ ਹੁੰਦੀ 5? ਨਸ਼ਦੇ /ਫੋਲਾ 

#ਉ-ਨ% (ਦਾ ,ੰਠਾ ਪੌਦਾ 2/)... 

ਸੁਣਹਿ(ਸੁਣਨ? ` ਵਖਾਣਹਿ(ਵਖਾਣ?? ਜੇਤੜੇ, 
ਸੁਣਦੇ ਵਖਾਨਦੇ, ਜਪਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 

ਹਉ।ਹਉ? ਤਿਨ(#ਨੂ? ਬਲਿਹਾਰੈ 6 ਜਾਉ (ਜਾ॥ 
ਮੈਂ ___ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ,ਕੁਰਬਾਨ __ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

...ਮੈ" ਓਂ ਤੰ' ਸ਼ਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾ /ਨੋਹੜੇ ਦੀ (ਜਤ-ਨਲ ਨੂੰ) ਨੂੱ' ਨੁਣਣੇ ਅਤੇ ਲਪਦੇ ਰਨ/... 

ਤਾ(ਤ$ .. ਮਨੁ#ਨ? ਖੀਵਾ . ਜਾਣੀਐ, _ 
ਤਾਂ,ਤਦੋਂ ਸਾ ਚਿਤ ਮਸਤ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ (ਨਾ) ਮਹਲੀ(ਨਹਨ?? ਰ ਪਾਏ ਥਾਉ(ਖਾਉ)॥੨॥ 
ਜਦੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ _ ਪਾ ਲਵੇ ਨਿਵਾਸ, ਟਿਕਾਣਾ 

..ਨ ਨੂੰ ਉਂ ਹਾੰ 6ਗਤੇ-ਨਾਮਂ ਦੀ ਰਾਝ /ਉ? ਮਸਤ ਗੋਇਆ ਸੜ ਜਦੋਂ (ਇਨ ਨੂ? ਪਰਆਾਤਮ-੭/ਹੈਲਾੰ 

/ਓੱਲ; ਭਾਦ ਪਰਭੂ ਹਲੂਰੀ /ਵੇਚ ਵਾਂ /ਲ ਸਾਏ/... 

ਨਾਉ (ਨਾਉ? __ ਨੀਰੁ (ਨਰ) ਰ ਚੰਗਿਆਈਆ, (ਲੰਨਿਆਣਆਂ? 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪਾਣੀ,ਜਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ 

ਸਤੁ (ਸਤ) ਪਰਮਲੁ ,(ਪਰਮਲ) ੍ ਤਨਿ(ਤਨ? ਤੂ. ੧ ਵਾਸੁ (ਵਲ)॥ 

ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਸੁਗੰਧੀ ਸਰੀਰ ਤੇ __ ਖੁਸ਼ਬੋ 



੫ <੩੬)੬੪੬੩=- ੨੬੨੭ 7 ] 

੧ ਸੰਮ ਇੰ 

੩ ੮) ੬. 

" ੧; ਕਰ > ੩੪ ) ੪੬ ੮੨੬੨ ,ਏ=੩੬੨੯੮੬-੦ ੦੬ ੭੧ ੩੬੭੬੩ 
੧ (| _ ਦਹ <7 1 2 2 (੭ < <=>ਾ 4 ੨” ਾ ੮੩੬-= ੨ 

੫ ੯੧ << ੧ ਨ 2 -ਅੰਕ ੧੬ ਰ੍ ₹$ 4 ਚ. ਆ ੮ ੯੦ < 

੨ ====ਾ੨ ੫੨੨੨੬੨=੮== ਅਲ 9, 

(੧4 =੨੨੧੫੦੨੩ ਆ ੪ 

... (ਲਊ) /ਟਲਨਾਨ ਲਈਂ ਪ੍੍ਠੂ ਨੈਮਰਨ ਦਾ ਜਲ ਨਭਹੜ ਆਂ ਰੰਨਿਆਣੀਆੰਂ ਦੀ ,ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ, ਨਗਰ 
ਤੇ ਉੱਚ ਆਲ਼ਰਣ' ਦਾ ਨੁਗਾਂਨਆੈ ਦੀ #ਸ਼ਝੰ (ਹੰਢੋ)... ਰ੍ 

ਤਾ(ਤ? ਮੁਖੁ(ਨ੧੭ ਹੋਂਵੈ ਉਜਲਾ, 
ਤਾਂ, ਤਦੋਂ ਮੂੰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਜ੍ਹਲ, ਨਿਰਮਲ _ 

ਲਖ ____ ਦਾਤੀ(ਟਾਤ? ਇਕ ਦਾਤਿ(ਛਾਤ) ॥ 
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ____ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ(ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ) ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ 

_...ਤਾੰ (ਅਲਹ ਸ਼ਠਾਲਾਗਾੀਂ ਹਰ#-ਸ਼ਾਧਕ) ਦਾ ਹੱਥੇ (ਖਭੂ ਫਰਾਰ) ਤੌ ਉਜੂਲ ਡੁੰਦਾ ਰੰ? (ਪੰਡ ਲੋ ਐਸ? 
ਭਬਸਿਲ; ਲੱਖਾਂ ਭੜਇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਭਰਾਕਰ' ,&ਕ' ਬਸ਼ਕੋਸ਼`ਟੰ/... ਰ੍ 

ਦੂਖ ਤਿਸੈ ` ਪਹਿ . ਆਖੀਅਹਿ,(ਆਆੰਅ? 
_ਕਸ਼ਟ ਤਿਸ ਕੋਲ ਆਖੀਦਾ ਹੈ 

ਸੂਖ __. . ਜਿਸੈ _. ਹੀ ਪਾਸਿ (ਪਨ) ॥੩॥ 
ਸੁੱਖ, ਅਨੰਦ ਜਿਸ `ਵੀ ਕੋਲ 

...ਹ/ ਭਾਈ (ਆਪਣਾ? ਟੁੱ੪' ਉਸ ਕੱਲ ਨੰ ਆਲੰਦਾ ਹੈ. ਨਸੇ ਕੱਠੇ ਨੁੱ£ ਅਨੰਦ ਵੀ ਹੱਦ /... 

ਸੋ ਕਿਉ।(ਕ੬? ਮਨਹੁ (ਮਨਹੁ? ਵਿਸਾਰੀਐ, 
ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚੋਂ _ਭੁਲਾਈਏ 

ਜਾ(ਜਾ? ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥ 

ਜਿਸ ਰ੍ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਆਸ, ਦਮ 

...ਜ੍ਸ਼ (ਸ਼ਧੋੜ) ਛਾਂ ,੬ਤੀ ਰੱਲ ,#£ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਹਨ; ਉਜ੍ਹੂ' ਮਨ #ਜਾ' ਕਉ” ਲਾਲ? (ਡਾਫ਼ 
#ਾਨਓੜਾ ਨੂੰ` ਕਦੀ ਦੀ ਡੁੱਲਾਉਂਣਾ ਨਗ ਜਾਗਦਾ)... 

ਤਿਸੁ(/$ਸ) ਵਿਣੁ, (/#ਣ) ਸਕੂ(ਨਭ) ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, 
ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜੇਤਾ ਪੈਨਣੁ(ਪੰਨੂਣ? ਖਾਣੂ (ਖਾਣ)॥ 
ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ, ਛਕਣਾ 

4 ਉਨਾ (ਪ੍ੰਡੂਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱ? ,ਓਨਾਂ #ੰਤਨਾਂ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹ, ਸੜ ਅਖਤਰ ਹੰ/... 



ਆ 

ਸਥਭਿ(ਸਭ) ਕੁੜੀਆ, (ਰੂੜੀਆਂ? 

ਹੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ __ ਬਚਨ, ਬੋਲਸਾਰੇ __ ਕੂੜ, ਝੂਠ 

` ਭੁਧੁ(ਤਧ) ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ (ਪਰਭਾਣ? ॥੪॥੫॥ 

ਚੰਗਾ ਲਗੇ ` ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ, ਮਾਨਨੀਯ 

(ਹੰ/ ਸਕਾ ਲਨ? ਬਸ਼) ਉਹੋ ਕੁਝਾ ਪੂਫਾਨੋਤਾ ਰੰ. ਨ /ਟੈਨਾ 5“ /£ਲਾਰਾ ਹਰ ਸਭਾ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 
ਨੂੜ-ਕੁਸੱਤ' ਹਨ/ 

` ਸਿਰੀਰਾਗੁ ।(/ਨਲੰਰਾਨ? __ ਮਹਲੂ(ਮਆਹਲ) ੧ ॥(ਘਨਲਾ? 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਰਿ ਅਹਿਲ 

ਕਾਰਨਾਂ ਹ/. 

ਜਾਲਿ(ਜਾਲ) ___ ਮੋਹੁ, (ਨਨ? ਰ੍ ਘਸਿ(੫ਨ) - ਮਸੂ(#ਸ? ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਜਾਲ ਕੇ, ਸਾੜਕੇ __ਸਨੇਹ,ਲਗਾਓ ਰਗੜ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ 

'ਮਤਿ(ਨਤ) ਕਾਗਦੁ (ਕਾਨ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਸਾਰੁ (ਨਾਰ? ॥ 

_ ਬੁੱਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

(ਹ/ ਡਾਣੀਂ//#7ਇਆ ਦੋ? ਨਹ ਨੂੰ ਨਾੜ ਰਗੜ ਕੰ ਨਿਆਣੀ ਭਣਾ; ਅਤੇ ਡੱਹੰ ਨੂੰ ਨੁੱਦਰ' ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ 
ਇੰਨ... 

ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰਿ(ਕਰ), ਚਿਤੁ (/ਓਤ) ਲੇਖਾਰੀ, _ 
ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਨੀ, ਲੇਖਣੀ ਕਰ, ਬਣਾ ਹਿਰਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ 

ਗੁਰ ਪੁਛਿ, (੪5) ਲਿਖੁ(੧? _ ਬੀਚਾਰੁ (ਬੀਚਾਰ)॥ 
ਗੁਰੂ . ਹੱ ਪੁੱਛਕੇ, ਸਮਝਕੇ ਲਿਖੋ,ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ ਵੀਚਾਰ 

| 

,ਪਮੇ ਨੂੰ ਕਲਮ ਅਤੇ /ਹੈਰਦੇ ਨੂੰ' /ਲੈਖਾਗੀਂ ਝਣਾਕੇ, ਸਤਗੁਰ ਕੰਲ' (ਪਰਸ਼ਾਤ#-ਸੱਓ ਨੂੰ? ਸਮਝਕੇ (ਉਸ਼ਲ?? 

`ਲਿਖੁ(ਨ੧ ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ? ਸਾਲਾਹ ਲਿਖੁ ,(/ਨ੫) 
ਲਿਖੋ, ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ _ ਪ੍ਰਭੂ (ਹੋਂਦ) ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ, ਕੀਰਤੀ ਲਿਖੋ, ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ 
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ਲਿਖੁ(/ਨ੩) ਅੰਤ (ਅਤ) ਨ(ਨ? ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ)॥੧॥ 

ਲਿਖੋਂ,ਅੰਕਿਤ ਕਰੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ _ ਉਰਵਾਰ-ਪਾਰ 

.--(ਸ7ਹੈੜ' ਜੀ ਦਾ? ਨ ,ਲੈਥ, ਉਸਦੀ ਅਹਸਾ /ਲੈਲ, ਅਤੇ (/ਫਰ) /ਨ੨; ,ੈ' (ਲੰਅਤ' ਪ੍ਰ੍ਝੂ)? ਟਾ ਕੱਲਾੰ 
#ਤ ਨੰ #ਤੇ ਨਾ ਨੀਂ ਉਸ਼ਦਾ ਉਰਵਾਰਾ=-ਪਾਰ' ਭਾਵ ਕੱਲ ਹੱਦ #ੱਨਾੰ ਹੈ/... 

ਬਾਬਾ, ਏਹੁ(ਏਹ) ਲੇਖਾ __ਲਿਖਿ(/ਨ੧) ਜਾਣੂ (ਜਾਣ) _ 
ਹੇ! ਬਾਬਾ ! ਇਹ ਰ੍ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ, ਸਮਝ, ਸਿੱਖ 

---0/ ਭਾਣ/ ,/ਟਹ ਨਹਾ ਲਖ ਨੈਣ ਦੀ ਲਾਲ ,ਨੱ8... 

ਜਿਥੈ ਰ੍ _ਲੈਖਾ ਮੰਗੀਐ, 

ਤਿਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੂ(ਨਲਿਾਣ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

4੩ /ਹੜਾਂ ਲਰਹਾ /£ਸ਼ ਲੋਲੈ ਦਾ /ਹੇਸ਼ਾੜ ,ਕਤਾਬ #ਨਆ ਲਾਵੇ, ਓਥੋਂ /£ਸ਼ ਲੱਥੇ ਨੂੰ ਸੱਠ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਢ, ਭਾਫ' ਓਂ /ਏਹਾ (ਕਰਨਾਂ ਦਾ) ਲੰਖਾ ਠੱਕੇ ਠਾਕ` /ਨੈਕਲਾ /... 

ਜਿਥੈ ਮਿਲਹਿ(ਨਨ?? ਵਡਿਆਈਆ,(ਵਡੇਆਣਆਂ? 

ਸਦ ਖੁਸੀਆ।(ਕੁਲੀਆ? ___ ਸਦ ਚਾਉ ॥ 

ਡੇ ਤਰ ਤੋ ਮਣ ਦ9ੋਆਣੀਆਂ #ਲਝੀਆਂ ਭਲ, ਅਤੇ ਹਸ਼ੌਲਾਂ ਅਨੰਦ ਤੋੰ ਠੁਸ਼ੀਆਂ ਧੌੜੇ (ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੈ) ਹਨ... 

` ਤਿਨ(£ਨ੍ਹ) ਮੁਖਿ(#੦) ਟਿਕੇ _ ਰ੍ __ਨਿਕਲਹਿ,(/ਨੋਕਲ?? 
ਤਿਨ੍ਹਾਂਦੇ ____ ਮੂੰਹਤੇ ______ ਟਿੱਕੇ ______ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ#ਨ? __ਮਨਿ(ਮਨ) ਸਚਾ ਨਾਉ (ਨਾ2॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _ ਮਨ ਵਿਚ __ ਸਦਾ ਸਥਿਰ _____ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ 
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ਉਨ ਤਹ ਇਤ ਨੀ 
3) ਤਤ ਦ) ,ਟੱਕੈ ਲਗਦੇ -ਹਨ/.., 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਮਿਲੈ ਤਾ(ਤਾ? __ ਪਾਈਐ, 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ੍ ਤਦ ___ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹੀ(ਨਾਨੰ? ਗਲੀ(ਗਨ?? _ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥ 
ਨਹੀਂ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ __ ਹਵਾ, ਫਜ਼ੂਲ(ਅਖੌਤੀ) ,ਅਸੀਸ/ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 

....2ਹਾ ਨਲ ਲੀ ਛਾਤ) ਤਦਾ ਪਾਲੀ ਹੈ ਲੇ (ਪੁਝੂ ਲ) ਬਖਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੰਢੇ _#ੰਦੇ' ਹਫਾਲ£ _ ਆਾਜ-ਭਰੂਲ 
ਦੀਆਂ ਜਲਾੜਾਤਾਂ ਤ ਅਖੱਤਾਂ ਅਲ਼ਰਵਾਈਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ... ਕੂ 

ਇਕਿ।/ਏਕ) ਆਵਹਿ,(ਆਵ/? __ ਇਕਿ(£ਕ? _ਜਾਹਿ(ਜਨ? ____ ਉਠਿ, (ਓਠ) 

ਕੋਈ, ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ, ਕੁਝ __ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰ, ਚਲੇ 

ਰਖੀਅਹਿ(ਰਕ%??? __ ਨਾਵ(ਨਾਂਵ? ਸਲਾਰ ॥ 
ਰਖਦੇ ਨਾਮ __ਸਰਦਾਰ,ਆਗੂ 

ਕੱਲੀ (ਜੰ /£ਏਲ' #ੱਨਾਰ' 2) ਆਉਂਦੇ (ਭਾਵ ਸੱਮਦੋ? ਹਨ ਤੰ ਕਲੀ (ਆਪਣਾ ਉਮਰ &ਗੀ ਕਰਕੇ? ਠਲੇ 
ਸ਼ਾਂਦੇ ਹਨ/ ਕਈਂ (ਆਣੇ ਆਮ ਨੂੰ' ਉੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਲੀ ਆਪਣੇ? ਨਾ#' ਸਰਦਾਰ ਆ/ਏਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ... 

ਇਕਿ(/£ਕ) ਉਪਾਏ _ ਮੰਗਤੇ , 

ਇਕਨਾ।/£ਕਨਾਂ? ___ ਵਡੇ ਰ ਦਰਵਾਰ ॥ 

ਕਈਆਂ ਦੇ -_ਉੱਚੇ, ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ 

ਮਲੀ (ਨ ਨਨ ਕੈ? ਮੜੀ ਪਾਕ ਲਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਏਂ (ਜਾਂ ਫਰਜ) ਵੱਡ ਵਡ 

ਆ ਰ੍ 

ਅਗੈ ..__ਗਇਆ(ਗ£ਆ?) _______ਜਾਣੀਐ, _ 
ਅਗੇ, (ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ) __ ਗਿਆਂ, ਜਾਕੇ ਰ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਵਿਣੁ (/ਵਣ) `_ ਨਾਵੈ(ਨਾਵੈ? _ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥ 
ਬਗੈਰ ___.______ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ` ਵਿਅਰਥ, ਬੇਕਾਰ 
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ਘਾ ਰੇ ਏਂ ਆ” ਚ 

....ਬਤੋ? ਅਜੇ (ਪ੍ਡੂ ਦਰ ਤੋ) ਆਂ ਹਾੰ (ਵੱਡੇ ਡਟੇ ਦੇ ਨਰਣੇ ਫਾ? ਪਤਾ ਲਗਟਾ ਹੈ (ਕਉ ਅਸਲ 
/ਫਚ) ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ#' ਤੰ” /ੈਨਾਂ (ਸਭ ਕੁਡ? /#ਅਰਾ' ਹੰ/... 

ਦੇ ਭੈ ਰ ਤੇਰੈ, ਡਰੁ (ਡਰ) ਅਗਲਾ, 
ਰੱਬੀ-ਨਿਆਂ ਤੇਰੇ, (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤਾ 

ਖਪਿ(੩੦) ਖਪਿ(੪੦) ਛਿਜੈ ਦੇਹ ॥ 

ਖ਼ਪ ਕੇ, ਕਰਿਝ ਕੇ ਖ਼ਪ ਕੇ, ਕਰਿਝ ਕੇ _ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਟੁੱਟ ਰਿਹੈ ਸਰੀਰ 

..(ਨਾਆ #ੂਣੇ ਰਣ ਕਰਕਾ ਮੌਨ? ਪਰਨਾਤਮ-/ਨੋਆਂ ਤੱ" #ਹਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੱ ਰਹੀ ਹ, ਅਤੇ ਏਸੇ ਘਬਰਾਹਟ 
ਕਾਰਨ ਸ਼ਗੀਰ ੪੪ ਖੱਪ' ਕੇ ਨਯ ਹਂ /ਉਹਾ` ਨੰ/... 

ਨਾਵ(ਨਾਂਡ? ਜਿਨਾ(ਨਰਿ? ____ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, 
ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ _. ਅਮੀਰ, ਸਰਦਾਰ 

ਹੋਂਦੇ(ਹੋਦੇ) ਡਿਠੇ ਖੇਹ ॥ 
ਹੂ ਵੇਖੇ ਸੁਆਹ 1 ਲੇ 

...(ਨੱਨਾਰ' /#ਲ?) /ਨਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਵੱਡੇ ੪2) ਨਾਉਂ' ਪਾਤਲਾਹ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਰਟਾਰ ਆਨਕ' ਸਨ, (ਮੈ? ਉਹ 
(ਨੈੱਟ ਉਚ) ਨੁਆਹ ਹੁੰਦੇ ਦੋਲੇ ਹਨ/... 

ਨਾਨਕ, ਉਠੀ ਚਲਿਆ, ਰ੍ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਉਠ ਕੇ ਚਲਣ ਲਗਿਆਂ, ਤੁਰਨ ਲਗਿਆਂ 

ਸਰਿ(ਸਭ) `ਲੂੜੇ . ਤੁਟੇ ਨੇਹ (ਨੇਹ) ॥੪॥੬॥ 
ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਰ,ਮੋਹ 

<-ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ (ਸੰਸਾਰ ਤ) ਉਠ ਕੰ ਤੁਰਨ ਲਨ%£ ਲੂਠੰ #ੱਹ /#ਆਰ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨ (/ਰੈਸ਼ਤ? ਟੁੱਟ ਲਾਂਦੇ 
ਹਨ/... 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(ਨਲੰ ਰਾਗ? ਮਹਲਾ (ਮਹੇਲਾ) ੧ ॥ (ਪਹਿਲਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰ੍ ਪਹਿਲੀ 

ਸਥਿ।(ਸਭ) ਰਸ `_ ਮਿੱਠੇ, ਮੰਨਿਐ,(ਅਨੋਅ? 
ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਮਨਨ ਦੁਆਰਾ 



ਆ 
$੧ 
ਰੇ 

ਸਾਲੌਣੇ ॥ 
ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ 

.. ਪਰਭੂ ਨਆ' ? #ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਰਸ /#ਠ ਹੱ ਲਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਲੂਣ ਵਾਣ. 

ਖਟ ___ ਤੁਰਸੀ, (ਤਰਲ? ਮੁਖਿ੨੭ ____ ਬੋਲਣਾ, 
ਖੱਟੇ ਖਟਾਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ `___ ਉਚਾਰਨਾ 

ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਰ _ ਕੀਏ ॥ 
ਮਸਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

--.ਉਂਹ' ਤੰ' (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨ? ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਅਤੇ ਤੁਰਸ਼ਾ ਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱ ਲਾਂਟੈ ਹਨ, ਅਤੇ (ਪ੍ਰਭੂ? ਕਰਿਤਨ ਕਰਨਾ 
ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾ /ਵੈਲ) #ਨਾਲੇ ਪੈ ਲਾਏ ਹਨ... 

ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਰ ਭਾਉ ਏਕੁ,(ਠੌਕ) 
ਛੱਤੀ (੩੬) ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਅਤਿ ਸੁਆਂਦਿਸ਼ਟ _ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਰਸ, ਨਿਰੰਤਰ 

` ਜਾਨ ਕਉ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) __ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 
ਜਿਸ ` ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

... (ਪੰਡ ਨਾਲ) /£ਕਾ-ਰਨ' ਪ੍ਰੰਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੱਤ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਅੱਸਰਤਮਈੰ (ਡੌਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ ਲਾਟ ਹਨ/ 
(ਭਾਫ ਪਰਮਾਤਨ-ਨਾਨ ਦੇ ਅੰ੍ਤਮਲਾਂ ਛੱਨ ਨੂ ਭੱਰਣ ਨਾਲ ਹਰਸ-ਸਾਧਕ ਫਾ ਅੰਤਰਕਰਨਾ ,ਰਪਤਾ ਹੱਕ 
/ਨਹਾਲ /ਨੈਹਾਲ ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹੈ/2... 

ਬਾਬਾ, ਹੋਰੂ(ਹੌਗ) ਖਾਣਾ __ ਖੁਸੀ (੭੩? ਖੁਆਰੁ (#ਆਰ)॥ 
ਹੇ ! ਬਾਬਾ ਹੋਰ, ਸਾ ਛਕਣਾ ___ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੱਜਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

ਨ ਰਲ ਚ ਕੱਜਲ ਆਰਾ ਕਰਨ' _ 
ਵਾਲ ਰੰ... 

ਜਿਤੁ(ਨਤ? ਖਾਧੈ , ਤਨ੍ (ਤਨ) ਪੀੜੀਐ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਨ ___ਮਹਿ(%?? ਚਲਹਿ।6>?? ___ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚਿੱਤ _ਵਿਚ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ __ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ _ ਠਹਿਰਾਉ 



% ਕਲ, ੭ ੨੩੦ ੫ 

---(ਕੈਓੀਈ' ਨਾਨ-ਭੰਨਨ ਤੱ /#ਨਾਂ ਸੱਸਾਨਕ ਭਲੀਆਂ ਠੋਣ ਢਾਲ ਭੰਜਨ), ਉਨਹਾਂ ਰੂੰ ਖੇਣ ਨਾਲ (ਮਰੱਡ 
ਮਗਰ ਲੀ ਰੰਗਾਂ ਹੋਂ ਜਾਦਾ ਹ, ਰਿ ਚ 
ਵਿ 

ਰਤਾ ਹਰ ਮਨੁ (%ਨ) ਰਤਾ, 

ਸੁਪੇਦੀ ਰ ਸਤੁ(ਸ੭ __ - _ ਦਾਨੁ(ਟਨ੭॥ 
ਚਿੱਟੀ(ਪੁਸ਼ਾਕ) ਸ੍ਰੇਸਟ __ ਸ਼ੈਰਾਤ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ 

;ਭ-ਨਨ (੬6? ਰੱਲਿਆਂ ਹ6ਆ ਮਨ (ਨਮ? ਲਾਲ ਰੰਨ ਪੜਾ (ਪਹਲੀ ਰੱਲ ਹਲ ਤਲ 

ਗੋਆ? ਨੂੰੱਧਟ ਟਾਨ ਨ (#ਨੱ?, ਨ ਰ 

ਨੀਲੀ, ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ _ ਰ ਵਣ 

ਪਹਿਰਣੂ (੫/ਨਰਣ? . ਪੈਰ ਰ 004 
ਜਾਮਾ, ਚੋਲਾ ` ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨ 

੭ (#ਨ' ਦੇ /ਵਕਾਰਾਂ ਦ?) ਰਲ ਅੱ (ਏਹ 96) ਨ ਲੀ ਪੜ (ਨੀ 2) ਅਤੇ ਪਰ? 
ਨਾਂ ਦਾ ,ਓਆਨ (ਧਰਨਾ; ਨ ਰਤ ਹਸ 

(ਚ 

ਕਮਰਬੰਦੁ(ਕਮਰਭੰਟ) ਸਤਖ . ਕਾ, 

ਕਮਰਕੱਸਾ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪੇਟੀ ਵਰਗਾ ਪਟਕਾ _ ਸਬਰ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ 

-_ਧਨ(ਹਨ) _____ ਜੋਂਬਨੁ(ਜੱਠਠ? ਤੋਰਾ _. ਨਾਮੁ(ਨ%? ॥੨॥ 

._..#ਤਡ ਰੱ ਸਿ ਭਣਗਇਆ ਨੰ, ਸੀ (ਪਭ ਅੱ ਤੰਗਾਂ ਡੱਟ? ਹੱ ਰੀ ਅਤਾ ਨੀ 
(ਸਮ/ਤਆ 672... 

ਬਾਬਾ, ਰ੍ ਹੋਰੁ (ਹਰ) ____ਪੈਨਲੂ(ਪੰਨੁਣ? 'ਖੂਸੀ(੪% ਖੁਆਰੁ (ਝਆਰ? ॥ 
ਹੇ! ਭਾਈ ਹੋਰ, ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੱਜਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

....ਨੇ/ ਭਾਣਾ ਉਪਰੱਕਤ /#ਆਨ ਕੰਤਿਂ ਹੱਏ ਪੁਰਾਣ? ਪੋਨਣ ਤੌ (ਲਾਵਾ ਹਰ ਘਹਨਣ ਦੀ ਲੁਲੀੰ (ਲਵ 
ਉੱ? ਖੰਨਲ ਸੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੰ/... 



ਜਿਤੁ(ਐਤ) ___ ਪੈਧੈ, ਤਨੁ(ਤਨ) ਪੀੜੀਐ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਨ __ ਮਹਿ(ਅ?? ਚਲਹਿ(ਚਲ?? ___ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚਿੱਤ __ਵਿਚ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ___ਠਹਿਰਾਉਂ 

....ਕਉਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਥੱਲੀ ਤੱ ਨਾਂ ਸੰਨਰਕ ਭੁਕੀਆਂ ਠੌਣ ਵਾਲੇ ਘਰੋਨਣ, ਨਨ੍ਹਾ ਨੂ ਪਾਣ ਨਾਲ (ਨੰ?) 
ਨਗ ਫੀ ਰਲੀ ਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵੈ ਕਾਰ ਚਲਣ ਲਗਾ ਹਦ ਹਨ/(ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਸਗ ਨੋ ਨ 

ਮਲ ਹੋਂ ਲਾਏ ਹਨ/2... 

ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ, 

ਇਕ ਚੌਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਝੋਲ, ਕਾਠੀ 

ਸੁਇਨੇ ___________ ਸਾਖਤਿ,(ਸਖਤ? 
ਸੋਨੇਦੀ ___ ਦੁਮਚੀ, ਪੇ ਚ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਸਮ” ਜੋ ਪਿਛੇ ਦਮ ਪੰਡ) ਤਕ ਦਹ 

ਬੂਝਣੁ (ਭੁੜਣ? ਤੇਰੀ ਵਾਟ ॥ 
ਬੁਝਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਤਾ, ਰਾਹ 

ਨਕਲੀ ਜਨ ਝਲ ਰਾ ਲੋ ਲੀ ਕਲੀ ਏਮਗਾੀ ਅਆਹਇ ਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਸੰਵਾਰ 

ਦਰ ਕੰਡੇ ਲਂ ਸਵਾਗੀਭਰਾਬਰ ਗੰ... 

ਤਰਕਸ (ਤਰਕਸ਼? ਰ ਤੀਰ 
ਤੀਰ-ਕੋਸ਼, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਬਾਣ, ਕਮਾਣ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਦਾਰ ਹਥਿਆਰ 

ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ, 

ਧਨੁਸ਼ ਬਰਛੀ 

ਤੇਗਬੰਦ ਗੁਣ ਰ੍ `_ਦਥਾੜੂ(ਪਾੜ? ॥ 
ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇਗੂ ਸਮੇਤ ਗਾਤਰਾ _ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੌੜਨਾ, ਧਾਈ 

..ੁਝਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾ ਨੂ” ਸਾਉਂਣਾ ਨੀਂ ਅੰਡੇ ਤੰਲਡੰਲ, ਤਰਕਸ਼ ਤਰ, ਕਸ਼ਾਣ ਅਤੇ ਝਰਛਾੀ ਆਹਇ ਹਨ/ (ਭਾਵ 
੫ਰਨਾਤਨ-ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਅੜਵਾ ਹਰਨੈ-ਹਗੁਣਾਂ /ਵਚ` ਪ੍ਰਂਵਰਤ ਹੱਡਾਂ ਨੰ ਨੌਨੇ ਅਲਤਰਾ-ਸ਼ਨਤਰ ਹਨ?... 



ਕਾ” 
ਸੀ” `ਸੀਵ-? ਰਨ ੨੩ ੩ ੬=੨- ੯ 

, (੮੬੬ “੨੨ ਹਾੰ 
ਪਿ =--੨ ਅੰਕ ੧੬-੧੭ 

੭ ੧ਜ੩ __੨==ਾੱ 

ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ, (ਨਸ਼ਾ? 

ਧੌਂਸਾ, ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਨੋਕਦਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਿ(੫ਤ) ਸਿਉ।ਨੈ£? ਪਰਗਟੁ ,(ਮਰਗਟ) 
ਇੱਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਪਰਤੱਖ, ਸਨਮੁੱਖ _ 

ਕਰਮੁ(ਕਰਨ? ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ _ ਜਾਤਿ (ਜਾਤ/॥੩॥ 

ਮਿਹਰ, ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ,ਵੰਸ਼ 

ਰਿ ਰਤ? ਤਤ ਆਣ ਨਲ (ਪੀ) ਸਖਾ ਰੋ ਪੋ ਅਰ ਟਲ (ਹ/ ਪਰ੍ਡੂ/? 
ਤੰਗੀ ਭਕਈੈੜ਼ ਨੀਂ ਅੰਗਾਂ (੬52) ਕੁਲ 6ੰ/... 

ਬਾਬਾ, __ ਰੋਰੂ (ਰਲ) ਚੜਣਾ।ਰੜੂਣ? ਖੁਸੀ(੪%? ਖੁਆਰੁ(#ੁਆਰ? ॥ 
ਹੇ! ਬਾਬਾ ! ਹੋਰ, ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੱਜਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

...ਨੇ/ ਭਾਣ// (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੱ? ਨਾਂ ਹੱਨ ਸਫਾਗੀਂ ਅਹਟਕਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ (ਜੰਵ ਨੰ? ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਹ..ੈ 

ਜਿਤੁ (ਉਤ) ਚੜਿਐ,(ਲਊਅੰ) __ ਤਨੁ (ਤਨ? ਪੀੜੀਐ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਨ ਮਹਿ(ਅ$? ਚਲਹਿ(ਲਲ6? ___ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਠਹਿਰਾਉ 

.-.(ਕਓ1ਕ' ਪ੍ਰੜੂ ਲੀ ਸ਼ਨਗੁਖੜਾ ਅਤੀ ਉਸਦਾ ਝਕ/ਇਸ਼` 2” /#ਨਾਂ ਸੱਕੇ ਕੁਸ਼ਆਂ ਟੋਣ ਵਾਲੀਆ) 

ਸਵਾਗਆਂ ਦੋ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੂੱ9? ਸ਼ਗਰ ਦੀ ਰੰਗਾਂ ਹਂ ਜਾਂਦਾ ਨੈ ਅਤੇ ਮਨ /ਵੱਚਾ /ਉੈਕਾਰਾ ਲਲਣ ਲਗ ਪਦ 

ਮਰ ਹਿਲ ਰ੍ 

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ(੪) ਨਾਮ ਕੀ, 
ਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ __ ਬੰਦਗੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ 

ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ(ਪਰਫਾਰ)? ॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਟੱਬਰ 

...ਡ? ਭੰਫਗਾੰ ਦਾ ਪੂਸਨਤਾ ਗਾਂ ਮਨੋ ਅਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ (ਸ਼ਾਸੰੜ ਨ?) ਤੰਗੀ ਐਪ /ਉਸ਼ਣਾੰ ਗੰ 
ਨੈਨਾ 4/6ਵਾਰ' ਹੰ/... 



ਹੁਕਮੁ (ਟੁਕਨ? _ ਸੋਈ, ਤੁਧੁ(ਤ੦) ਭਾਵਸੀ, 

ਫੁਰਮਾਨ ਉਹੀ _ ` ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਹੋਰੁ (ਹਠ) ਆਖਣੁ ,(ਆਖਣ) ਬਹੁਤੁ (ਭਹੁਤ) ਅਪਾਰੁ (ਅਧਾਰ) ॥ 
ਹੋਰ, ਇਲਾਵਾ _ ̀ ਕਥਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅੰਤ 

...(ਹ/ ਪੂਤੂ/ ਨੰ) ਤੰਨੂ' ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਠੀ ਮਰੇ ਲਈ (/£ਲਾਨਂ) ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ/(ਨਂ /2ਤਨ£ /€ਅਆ 
ਤ' /£ਲਾਵਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹਰ) ਲਹੁਤਾ ਅਤ ਲਅੱਤ ਹੈ/... 

ਨਾਨਕ, ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ,(ਪਾਤਸ਼ਾਹ? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਪੂਛਿ/£ਡ? ਨ(ਨਾਂ? ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ (ਲੰਜਾਨ18॥ 
ਪੁੱਛਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਫੈਸਲਾ 

4<ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਉਹ ਸਦਾ-ਗਓਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ (ਕੋਸ ਹੱਰ` ਨੂੰ? ਛਕ, /ਵੇਲਾਰ ਤਾਵ' ਫੈਸਲੇ ਨਗ 
। _ਕਰਦਾ/... 

ਬਾਬਾ, ਹੋਰੁ (ਹਰ? ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ(੪%) ਖੁਆਰੁ (ਕੁਆਗ)॥ 
ਹੇ ! ਬਾਬਾ ! ਹੋਰ, ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੱਜਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

...ਹੈ/ ਭਾਈ/ (ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਨੀ ਛਾ #ਸ਼ਾਂ ਤੱ? ਨਾਂ ਹਰ (/ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ? #ੱਣ ਆਇਕ' ਦੀ ਲਸਾੰ (ਜੀਵ ਨੂੰ? 
ਸੱਸਲ #ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੈ... 

ਜਿਤੁ (ਲਤ? ਸੁਤੈ, ਤਨੁ(ਤਨ) ਪੀੜੀਐ, 
ਜਿਹੜੇ __ ਸੌਣ ਨਾਲ, ਨੀਂਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ __ਸਰੀਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਨ ___ ਮਹਿ(%6? ਚਲਹਿ(ਜਲ?? ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥ 

ਚਿੱਤ __ ਵਿਚ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਠਹਿਰਾਉ ਰ 

... (ਕੋ ਨੈ' ਪ੍ਰਭੂ-ਝੱਦਗਾੰ ਟੀ ਭਲ ਤੱ /ਡਨਾ ਸੱਸ਼ਹਕ ਐਨੇ /ਇਸ਼ਰਤਾ ਲੀਆ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੌਣ' ਵਾਲੀਆ?) 
ਨੀਦਰਾਂ ਦੋ ਲੰਣ ਨਾਲ (ਮਨੱਓ? ਨਗਰ ਛਾ ਰੰਗੀ ਨੰ ਜਾਵਾ ਰੰ ਅਤੇ ਮਨ /ਵੈਲਾ /ਵਕਾਰ ਚਲਣ' ਲਗਾ ਪੀਦੋ 

ਹਨ/(ਡਾਵਾ ਅਨ` ਤ ਸਗੀਰਾ ਛੱਨੰ ਨੀਂ ਅਲਨ` ਹੋਂ ਲਾਂਦੈ ਹਨ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਰਾ? ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ? ੧ (੫ਨਨਾ?॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 



ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ ਕਾਇਆਂ, ਦੇਹ 

ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਿਤਾ, 

ਅਗਰਿ(ਅਗਰ) ਵਾਸੂ(ਵਾਸ? ਤਨਿ(ਤਨ? ਸਾਸੁ(ਮਨ? ॥ 

ਦ ਦਲ 

..(ਨ#ਨਸ)? ਦੀ ਦੋਹਾ ਕੋਸ ਦ). ਭਾਵ ਕੋਸ਼ਰ ਵਰਗੀ #ਹਕਟਾਰ ਹੈ ਜਾਦੇ, ਰਤਨਾਂ ਟੀ ਲੁੱਦਰਤਾ ਵਰਗਾ ਉਸ਼ਣਾ 
ਭਕਨੂਰਤਾ ਹੈਂ ਲਾਵੇ, ਤਨ /ਵ' ਨੇਂ ਨੁਆਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਰ' ਦੀ ਨੁਨਾਂਨ ਫਰਨੇ ਸਸ਼ਨੂਟਾਰ' ਹੈਂ ਲਾਣ... 

ਅਠਸਠਿ(ਅਠਸਠ) __ ਤੀਰਥ ਕਾ __ਮੁਖਿ(ਨ੩੭ ਟਿਕਾ, (/£ਕਾ) 

੮੬੦=ਅਠਾਹਠ __ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਤਿਲਕ 

ਤਿਤੁ (/ਤਤ) ਘਟਿ(ਘਟ? ਮਤਿ(ਨਤ) ਵਿਗਾਸੂ(/ਵਗਾਨ? ॥ 

ਉਸ ਸਰੀਰ ਬੁੱਧੀ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

... (ਸਣ) #ਸ਼ਤਕਾ ਤੰ ਅਠਾਹਨ ਤਰਲਾ ਟ ਆਾਤਰਾ ਟਾ /ਤਲਕ' ਹੱਢ, (ਭਾਵ ਉਸਟਾ /ਹਰਟਾ ਹਰਨ 

ਅਸਾਨਾਂ ਲੀ ਅਹਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਨੋਇਆ` ਰੰਡੇ?/ ਮਿਧ ਨ 

ਨਾਲ) ਠੱਧ ਪ੍ਰਕਾਠਮਾਨ ਹੁੱਦੀ ਹ/... 

ਓਤੁ(ਓਤ) ਮਤੀ ਰ੍ ਸਾਲਾਹਣਾ, 

ਉਸ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ) ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ 

ਸਚੁ(#6? _____ ਨਾਮੁ(ਨ%? ਗੁਣਤਾਸੁ (ਗੁਣਤਾਸ)? ॥੧॥ 
ਸਦਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭੂ - _ ਗੁਣਨਿਧ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 

....(ਲਸਾੰ ਪ੍ਰਕਾਲਵਾਨ? ਲੁੱਨੀੰ ਦੁਆਰਾ 6. ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਲ, ਸਟਾ-ਸੱਤ ਪਰਭੂ ਦੀ /#ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਤ ਲਾ 
ਸਕਦੀ ਹੀ/... 

ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਮਤਿ(#ਤ) ਹੋਰ ਹੌਰ ॥ 
ਹੇ! ਬਾਬਾ ! ਬਿਨਾਂ,ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ/ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 

-ਹ/ ਭਾਣਾ (ਸਦ ਨੂ ਸਲਾਹਣਾ 5? /ਓਨਾਂ ਠੁੱੀ ਹਰ ਹੱਡ ਤਰਹਾਂ ਲੀ (ਡਾਵ' /ਵਕਾਰਾਂ ਆਇ ਵਾਲ ਹੈਂ 
ਲਾਂਦਾਂ ਹੈ/2... 
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ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ, 

ਜੇਕਰ ਸੌ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ 

ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ___ ਜੋਰੁ (ਸਰ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਝੂਠੇ, ਜੂਠ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਝੂਠਾ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀ' ਬਲ ਠਹਿਰਾਉ 

(2੦ ਹਾੰ /ਵੈਕਾਰਾੰ ਦਾਨ ਨੁੱਨੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇ? ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਉੱਦਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਦ ਉਸ ਰੂੜੇ ਦਾ 

ਸਰ ਵਾਲਾ (ਇੱਦਨ? ਕੂੜਾ; ਭਾਵ ਡੁਠਾ ਨੀ ਹੱਵੇਨਾ/... 

ਪੂਜ ਰਿ ਲਗੈ, ਪੀਰੁ(&ਰ) ਆਖੀਐ, 
ਪੂਜਾ ਲਗੇ ਹੋਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਖਣ ਲਗ ਜਾਣ, ਮੰਨਣ ਲਗ ਜਾਣ 

ਸਕੂ (ਸਭ) ਮਿਲੈ _____ ਸੰਸਾਰੂ(ਸਨਾਠ ॥ 
ਸਾਰਾ ਰਲਕੇ ਜਗਤ 

... (ਨੈ ਕੋਸੇ ਮਨੁੱ£ ਨੂ? ਸਾਰਾ ਨੱਸ਼ਾਰ ਰਲਕੇ ਪੀਰ #ਨਣ ਲਨ ੫ਦ, ਅਤੇ (ਓਨਣ?? 2ਲਾ ਹੱਣ' ਲਗਾ 
[ &ੱਵੌ... ਰ੍ 

ਨਾਉ (ਨਾਉ? ਰ੍ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ, 
ਨਾਮ ਅਖਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 

ਹੋਵੈ ਸਿਧੁ (ਨਨ) ਸੁਮਾਰੁ (ਭਨ) 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ___ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਗਿਣਤੀ 

:(ਓਹ) ਦੱਡਾ ਕਰਾਆਾਤਾੀ ਲੱਗੀ 2 ਲਾਟ, ਅਤੇ ਆਖਣਾ ਨਾਨ ਵੀ ਨਣਵਾਉਂਣ ਲਨ ੫ਦੇ (ਡਾਵ 6ਸ਼ਟਾ 
ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਲਾਵੈ... ਰ੍ ਰ 

ਜਾ(ਨਾ? ਪਤਿ(੫ਤ? ਲੇਖੈ ਨਾ(ਨਾਂ? ਪਵੈ, 
ਜੇਕਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ __ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਲੇ __ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਲਦੀ 

ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੂ (ਖੁਆਰ) ॥੨॥ 
ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਖੁਅਰ/ਲੱਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

<< (ਪ੍ਰੈਡੋ? ਲੰਕਰ' (ਪ੍ਰਡੂ` ਦਰਗਾਹ' ਤ) /ਟੈਸਾੜ /ਕੈਤਾੜਾ (ਕਰਨ) ਦਲ /ਏੱਲ਼ਤ/ਪ੍ਰੱਤਿਸ਼ਨਾ ਨਗ ਨਲਟ£ ਤਾੰ 
(ਜਗਤ ਟ$) ਨਾਗਾ ਪਲਾਂ #ਆਨਤਾ #ਆਗ/ਲੰਨਤਾ ਕਰਦਾਂ ਟੰ 7... 



_ਜਿਨ(ਨੈਨਹ੭ ਕਉ, ਸਤਿਗੁਰਿ(ਲਤਡਰ? ਥਾਪਿਆ, 
ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 

ਤਿਨ(/ਤਨ੍ਹ? ਮੇਟਿ(ਮਣ? ਨ(ਨਾ? ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ (ਵੀ) 

-.ਨਹਂ ਨੂ ਅਓਗੁਰੂ (ਅਕਾਲ-ਖੁਰ੩? ਨੰ (ਸੰਸਾਰ ,ਓਚ ਨਾਨ ਫਾਨ ਬਥਾ ਕੰ) ਨਭ/9ਤ ਗੀਤਾ ਰੈ ਨਹਾ 
ਲੀ (ਮਾਣ ਫਡਆਣਾਂ ਨੂ? ਕਈ ਵਾਂ /ਟਾ ਨਗ ਸਕਦ.. 

ਓਨਾ (ਓਨ੍ਹ? ਅੰਦਰਿ,(ਅੱਟਰ) __ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ) __ ਹੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਹਿਰਦੇ) ਵਿਚ ਨਾਮ/ਬੰਦਗੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਨਾਮੋ ੍ ਪਰਗਟੁ(ਪਰਗਟ) ਹੋਇ॥ 

.-(#ਨਹੇਂ ਸਲਾਪਤ? &ਰ੪-ਲਨਾਂ ਦੇ /ਨੈਰਦੇ ਅੰਦਗ, ਨਾਨ-ਲੰਟਗਾੰ ਟਾ #%ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2&ਸ਼ ਨਾਮੇ 
#ੱਦਗਾ (ਦੇ ਵਾਲੇ? ਕਰਕ ਗੰ ਉਹ (ਸੱਲਾਰ /ਫਚਲ)? ੪ਰਗਟ ਹੱਦੋਂ ਹਨ... 

ਨਾਉ (ਨਾਉ? ਪੂਜੀਐ, ਨਾਉ (ਨਾਉ? _ਮੰਨੀਐ, 
ਨਾਮ(ਪ੍ਰਡੂ? ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ ਨਾਮ(ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨਨ/ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ _ 

ਅਖੰਡ (ਅਖੰਡ? ਸਦਾ ਰ੍ ਸਚੁ(ਸਲ/ ਸੋਇ॥੩॥ 
ਇਕ ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਉਹ 

...(ਨਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਭਾਣੀ 6#? ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਜੀ ਪੂਜਨ ਕਗੰਲ, %ਤੌ ਉੱਸਟਾ ਹਾੰ ,ਓਂਤਨ ਕਗੰਟ (ਕਉ ਉਹ) 

ਇਕਾ-ਰਸ਼ %ਤੇ #ਦਾ-ਨਸ/ਨੈਰ (ਪਰਸਾਤਆਾ 2ੈ/2 

ਖੇਰੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ, 

ਮਿੱਟੀ (ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ) ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰ੍ ਮਿਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ 

ਤਾ(ਤਾ? ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥ 
_ ਤਾਂ (ਫਿਰ) ਜੀਵ (ਆਤਮਾ) ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

...(ਨ%' /ਫਨੂਣੇ ਨਗਰ ਣ$) ਨੰਟਾੰ ਨੂੰ ਲਣੱ ਡੱਟ /ਇਨ #ਲਾ ਠੋਈੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਫੋਲੋ? ਆਵ (ਆਤਮਾ) 
ਦਾ ,ਕੈਟੋ' ਛਾ ਹਾਲ ਹੁੱਦਾ ਹੈ? (ਡਾਵ' ਲਹੁਤ` ਆੜਾ)... 

੭ 
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ਜਲੀਆ(ਜਲੱਅ? ਸਭਿ(ਨਭ) ___ਸਿਆਣਪਾ,((ਨਿਆਣਧਾ? ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਰੋਇ॥ 

ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਉੱਠਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ 

--(ਓਸ਼ਦੀਆਂ)- ਭ਼ਾਗੀਆਂ ਲਤੁਰਾਲੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ (ਜਗਤ 3? ਰੱਦਾ ਹ2ਆ ਉਠਕ ਨਾਂਟਾ 

6/... 

ਨਾਨਕ, ਰ ਨਾਮਿ(ਨਾ%? ਵਿਸਾਰਿਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਨਾਮ/ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦਰਿ(ਦਰ? ਗਇਆ(ਨ/ਏਆ? ਕਿਆ ਰ ਹੋਇ॥੪॥੮॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਪੁੱਜਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ? ਪੁਡੂ ਨ ਨੂੰ /ਫਸਾਰ ਕੰ (ਪਰਨਾਤਨ? ਦਰ ਤੈ ਨਿਆਂ ਕਾਂ ਹਾਲ ਨੁੱਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਾਮ 

/ਫਹ/ਣਿਆਂ ਣਾ ਨਹੁਤ ਆੜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨੰ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧(੫7ਹਲਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ _ 

ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ, 

`ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ 

ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰਿ(ਝੂਰ? ॥ 

(੪ਰਆਾਤਨ? ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ (ਲਵ /£ਸ਼ਤ੍ ਮਰਆਾਤਨ)? ਚੰਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ /ਵਸਥਾਰ ਕਰਦਾ 2, ਅਤੇ ਨੁਣ 

/ਫੈਨੂਣ /ਏਨਤ੍ਰ ਡੂਠਣਾ ਰਹੀ ਹੈ /... 

ਜੇ ___ ਲੋੜਹਿ(ਲੱੜ$? ਵਰੁ(ਫਰ) _ ਕਾਮਣੀ, 
ਜੇਕਰ ਲੋੜਦੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਨਹ(ਨ? ਮਿਲੀਐ ਪਿਰ, ਕੂਰਿ(ਕੂਠ) ॥ 
ਹੀੱ ਮਿਲੀਦਾ ਖਸਮ ਕੂੜ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਨਾਲ 

-.(ਹ/ ਲੀਵਿ' /£ਨਤ੍ਰਉ? ਸੈ ਤੂੱ` ਪਤਾ (ਪਰਸ਼ੋਠਰ) ਨੂੰ (ਪਾਉਣਾ)? ਝਾਨੁਂਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਡੂਠ' ਰਾਨੀ” (ਪੁਡੂ? ਸ਼ਸਸ 
ਉੱ` ਨਗ #ਲ ਸਕੀਂਦਾ/... . 
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ਨਾਨਾ? ਬੇੜੀ, ਨਾ(ਨ? ਤੁਲਹੜਾ, 

ਨਾਂ ਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਨਾਵ ਨਾਂਹੀ' ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਠ ਦਾ ਬੇੜਾ 

ਨਾ(ਨਾ? ਪਾਈਐ ਪਿਰੁ ,(/ਰ) ਦੂਰਿ/ਦੂਠ) ॥੧॥ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ (ਪ੍ਰਭੂਹਖਸਮ ਦੂਰ 

...ਖਡੂ? ਖਸਮ (ਛਾ ਡੌਰਾ ਬ੍ਰਤ? ਟੂਰ ਹੈ, (ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈਂ ਕੱਲ? ਨਾ ਭੇੜ ਹੈ ਨਾਂ ਤਲਹਾ ਹੀ 

(ਨਹਾ ਤੱ ਬਗੌਰ), ਉਰ ਨੂੱ` ਨਗ ਪਾ ਸਕਾੰਦਾ/... 

ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ . ਪੂਰੈ, ਤਖਤਿ (ਤਖ਼ਤ) ਅਡੌਲੂ (ਅਡੱਨ? || 
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ,ਸਵਾਮੀ ਕਾਮਲ,ਪੂਰਨ __ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਪਰ __ ਜੋ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਸਥਿਰ 

.--ਨਰਾ ਕਾਲ #ਵਾਨ ਆਪਣ ਅਡੱਡ ਤ#਼ਤ ਉ੪ਰ (/ਨਰਾਜਮਾਨ 22... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੪? ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇਂ, 
ਮੁੱਖੀ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੇਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 

ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ (ਸਾਚ) ਅਤੌਲੂ(ਅਤੰਲ) ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ _ ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ __ਅਤੁੱਲ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਉ ਕੱਦ 

..ਲੰਕਰਾ #ਮੂਰਨ ਵਾਹਗੁਰੂ ((ਕੈਰਘਾ? ਕਰ ਦੋਵੇ ਤਾਂ ਸਣਾ-ਸਾਭਰ, ਅਤੁੱਲ (#ਰਆਾਤਮਾ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲਾ ਰੰ/... 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪਡ੭ ਹਰਿਮੰਦਰੁ(ਨ6ਮਦਰ) ਸੋਹਣਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰ 

ਤਿਸੁ(੬ਨ) ਮਹਿ(ਆ?? ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥ 
ਉਸ ਵਿੱਚ ___ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ 
1 

.-(ਹ/ ਭਾਈ/ ਲਾਣੇ 87 ਪ੍ਰਝੂ /£ਕ' ਨੱਦਨ ਗਰੇਨੰਟਰ ਹੈ, ਤੈ £ਸ /ਲ' ਕੱਨਤੀਂ ਆਣਕ' ਲਾਲ (ਭਰੇ ਲੇ 
ਹਨ)... 

ਮੋਤੀ ਰ੍ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, 
ਸਿੱਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ __ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਿਰਮਲ, ਚਮਕਦੇ 
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੨ਿ% ੨੨੨੨੩ ਆ ੧੭ 

ਕੰਚਨ ਕੌਟ `__ਰੀਸਾਲ ॥ 

ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਗੜ੍ਹ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ 

...(ਉਸ਼ ਗੱਰੇਮੰਦਰ ਦੁਆਲੇ) ਜਮਕਣੇ ਨੰਤ£ ਲੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਨੋਂ ਦਾ ਨੁੱਦਰ #ਨ੍ਹਾ (ਓਜਰੇਆ' ਗੋਇਆ' ਹੈ/2... 

ਬਿਨੁ (ਐਨ? ਪਉੜੀ, ਗੜਿ (ਗੜ੍ਹ? ਕਿਉ।/ਕਉ? ਚੜਉ , (ਚੜ੍ਹ? 

ਗੁਰ ਹਰਿ।ਹਰ) ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ 

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੰਤਨ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਾਰ, ਦੇਖ ਲਏਂਗਾ 
ਆ ਦੇ 

4-4ਉਓੜਾਂ ਤੱ ਖਨੌਰ (ਓਸ? ਕੋਠੇ ਚ ,ਕੈਵੇ' ਭੜ੍ਹਾਂ? ਨੁਰ-੫ਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨ (ਕਗ, /ਏਸ /ਓੱਤਨ ਰਾਗੀ 
ਨੁੱਦਰ ਹ/6%ਦਰ' ਦੋ)? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ /... 

ਗੁਰੂ (ਨਰ) ਉਇ ਪਉੜੀ, ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਰ੍ 

ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪੌੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦਾਤਾ 

ਰਿ ਤੁਲਹਾ, ___ ਰਰਿ(ਰਲ) ਨਾਉ(ਨ? ॥ 
ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਤੁਲ੍ਹਾ, ਕਾਠ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ 

---9/9ਗੁਰੂ' ਹੀ (ਹਾ #ਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੜ੍ਹੂਣ ਲਈ? ਪੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰ (ਡਵਨਾਨਰ ਪਾਰਨਣ ਕਰਨ ਲਣ?) 
ਬੰੜਾੰ ਹ, ਅਤ ਗਰ ਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਛਲਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ #ਤ੍ਗਰੇ 76 ਤੁਠਾ ੰ/... 

ਗੁਰੁ (ਨਕ? ਸਰੁ (ਸਰ) ਸਾਗਰੁ (ਸਾਨਰ) ਬੋਹਿਥੋਂ, 
ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਸਰੋਵਰ ___ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ 

ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਤੀਰਥੁ (ਤ#ਰਕ) ਦਰੀਆਉ ॥ 
ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ _ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਿਆ 

---93ਗਾਰ ਹੀ ਨ#ਰੰਢਰ; ਨਨੁੱਦਰ' ਅਤੇ (ਭਫਸਾਨ਼ਰ ਪਾਰ ਹੱਣ ਲਣ?? ਲਹਾਫ਼` ਹੈ/ #ਆਓਗੁਰੂ' ਗੰ ਹਾਰਨਕਾ 
#ਆਸ਼ਲਾਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ... 

ਜੇ ਤਿਸੁ।/ਨ) ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ, 
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<< 2” ਕਿ? 

ਸਤ ਸਰਿ(ਸ਼ਰ? ਨਾਵਣ।ਨੂਾਵਣ? ਜਾਉ ॥੩॥ 

ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ _ _ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਜਾਵਾਂ 

---ਲੰਕਰ' #ਹਹਨ' ਨੂੰ` ਭਾ#' ਲਾਵੇ ਤਾਂ (ਲਵੇ ਆਤਮਾ) ੫ਵੈਤਰ' ਹੱ ਜਾਂਣ 5, (/ਕਉੰਨ ਓਹ? ਸੱਤ-ਸ਼ਗ, 

ਭਾਵ ਨਾਹ ਸੰਗਤਾ ਰੂਪਾਂ ਸਰੰਢਰ' /ਵੇਲ /ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਾਣ ਲਗ ਲਾਟ 24... 

ਪੂਰੋਂ _ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ, ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ(ਤ#ਤ) ਨਿਵਾਸ ॥ 
ਪੂਰਾ __ ਪੂਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ 

-.-(53' ਸਗਤ; ਵ7ੰਹੇਗੁਰੂ` ਨੂੰ? ਪਰਾ ਨੂਰਾ ਆਸ਼ਟਾ ਹੈ ਤੇ (ਵ7ੰਹਗੁਰ ਦਾ? /ਨੋਫਾਨ' ਦੀ ਸੰਭਰਨ ਤਸ਼ਤ ਉਤੇ 
ਹਂ ਹੀ/... 

ਪੂਰੈ ਥਾਨਿ (ਥਾਨ) ਸੁਹਾਵਣੈ, ਪੂਰੈ __ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ॥ 

....ਉੱਨ ਪ੍ਰਭੂ? #ਊਰਨ ਅਤੇ ਨਦਰ ਸ਼ਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਨ ਹੈ #ਤੇ /ਨੌਰਾਸ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ /ਏਂਛਾਵਾਂ ਗੀਆਂ 
ਕਰਣਾ ਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸੰਪੂਰਨ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਕਿਉ (ਕ੬? ਘਾਟੈ ਗੁਣ __ਤਾਸ ॥੪॥੯॥ 
ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੇ ਘਟਣਗੇ, ਤੋਟ ਆਵੇਗੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ____ ਤਿਸ ਦੇ, ਉਸਦੇ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਲੇ (ਕੋਲੇ ਲੀਂਵ ਨੂੰ? ਨਹਰਨ ਆੱਤਗੁਰੂ /ਲ ਲਾਵੇ, ਤਾੰ ਓੱਸਟੀਆਂ ਲੰੱਨਆਣਆਂ ,ਕਉਂ” 
ਘਟਣਗੀਆ! (ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਹੂਰਨ ਵਾਜ ਨੰ ਨਸੰਭਰਨ` ਟੁੱਟਾ ਜਾਣਨਾ) 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮ/ਨਾ/ ੧ (੫ਨੈਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ __ਗਲਿ(ਨਲ) ਮਿਲਹ, (/ਨਲ/ਹ? 
ਆਓ ਭੈਣੋਂ ਗਲ ਲਗਕੇ ਮਿਲੀਏ 

ਅੰਕਿ(,ਅਕ) ਰ ਸਹੇ ਲੜੀਆਹ।(ਸ਼ਨੇਲ=/ਆਂਟ)॥ 

(ਇਕ ਗੋਦ ਵਿਚ ਖੇਡੀਆਂ ਭਾਵ ਨਿਕਟਵਰਤੀ) ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਖ਼ੀਆਂ 
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. ਨ (੧੧ ਆ ਅੰਕ ੧੭ ੫੨੨੩੩ <<) ਦਾ 

ਟੀ ਲਾ ੮=<<=== ੪ 

ਆਈ ਮੰਗੀਓ (ਸੱਤਸੱਗੰ)? ਭੈਣ / ਅਤੇ /“ਆਨਗੀਓ ਸਹੇਨ/ੰਇ/ ਗਲ ਲਨ ਕੇ ਨਲੀਠ, ਭਾਵ /£ਕਾਂਤ੍` ਹੱਲੇ 

ਲੰਠ/ਈ... ਰ੍ 

ਮਿਲਿ(/ਨਲ) ਕੈ ਕਰਹ(ਕਗ/?? ਕਹਾਣੀਆ, (ਕਹਾਣਆਂ? 

ਮਿਲ ਕਰ . ਕੈ ਰ੍ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ, ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 

ਸੰਮ੍ਰਥ ੍ ਕੰਤ ਕੀਆਹ(ਕ/ਆਂਠ? ॥ 
ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਤੀ, ਖ਼ਸਮ ਦੀਆਂ 

---#3' /ਨੈਲ ਝੰਠ' ਕੇ (ਪ੍ਡੂ? #ਨਮਆ ਦਆਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਕਰੀਏ /... 

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ।ਸਭ) ਗੁਣ, 

ਸੱਚੇ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਭੂ ਸਾਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ 

ਅਉਗਣ ਸਭਿ(ਸਭ) ਅਸਾਹ(ਅਸਾਂਹ)॥੧॥ 
ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ 
ਆਂ, 

.--#ਦਾ-.ਨਝੈਰ' #ਭਹਿਲ /ਵੇਜ ਸਭ ਲੱਗਆਲਈੀਆਂ (ਹਾੰ ਲੱਨਆਣੀਆਂ) ਹਨ; (%ਤ) ਨਭ ਨ/6ਆਣੀਆਂ ਨਾੜ 

(ਨਾਮ /ਵਨੂ/ਣੇਆਂ) /ਦੋਚ ਹਨ/... 

ਕਰਤਾ ਸਕੂ (ਸਭ? ਕੌ ਤੇਰੈ ਜੋਰਿ(ਜ਼ੌਠ) ॥ 
ਹੇ! ਕਰਤਾਰ ! ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਲ ਨਾਲ 

:--7./ ਕਾਰਨਹਾਰ' (ਪੁਤੁ ਨੰ? ਆਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ #ਲ ਰਾ; (ਡਾਵ' ਨਭ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਰਾਗੀ” 

ਫਰਤ /ਨਹਾ ਹੈ/2... 

ਏਕੁ(ਏਕ) ਸਬਦੁ (ਸ਼ੜਦ) ਬੀਚਾਰੀਐ , 
ਇਕ ਗਲ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ 

ਜਾ(ਜਾ? ਤੂ,/ਤ? _ਤਾ(ਤ? ਕਿਆ ਹੋਰਿ (ਨਗ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉ 

..- (ਨ? /ਏਕਾ ਗਲ ਭਾਵ (/ਏਕ' ਪਰਆਤਨ-ਹਕਨ) /ਵੋਚਾਰ ਲਲਾੀ /ਕੈ' (ਨ/ ਨਾਭਹਲਾ/? ਲੰਕਰ ਤੂੱ` (ਨਾੜ 
ਤੰ #ਨਹਰਵਾਨ' ਹੈ) ਤਾਂ ਹੱਰ ਕੈਸੇ ਦਾ ਕੰ (ਜ਼ੱਰ ਹੈਂ ਸਕਣਾ ਹੰ/2... 
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(੩੬੩ ੦- ਆ ੫੧੭ 

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੌ ਹਾਗਣੀ, 

ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 

ਤੁਸੀਂ(ਤਆੰ? ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ।/ਕਨਹ? _ਗੁਣੱਤੈ ॥ 

ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ 

... (ਪੰਡ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਫਾਨੋਤ) ਨੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਤੱ” ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਕੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (੫ਤੀ ੫ਰਨੰਸ਼ਰ` ਨੂੰ? ਮਨ੍ਹਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ #7ੱਣੇਆਂ ਹੈ?... 

ਸਹਜਿ(ਆਹਲ) ਸੰਤੋਖਿ(ਸਤ੪) ਸੀਗਾਰੀਆ, (ਆੰੱਨਾਨਆ?) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ/ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ 

ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥ 

ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ 

...(ਨਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੰ ਪੁੱਡਣ ਤੇ ਦੱਨਿਆ #' ਅਨ? ਆਤਨੀਕ' ਅਡੱਲਤਾ, #ੱਤੱਖ ਅਤੇ ਨਟ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ 
/#ੱਨਾਰੀਆੰ ਹੱਠੀਆੰ ਹਾਂ/... 

ਪਿਰੁ(/ਰ) ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ(ਤਾ? ਮਿਲੈ, ਜਾ(ਜਾ) 
ਪਤੀ(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) - _ ਰਸਦਾਇਕ, ਅਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਤਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਦ) ਸੁਣੀ ॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ,ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਵੇ 

..(ਹ/ #ਥੀਓ/? ਅਨੰਦਾ-ਟਗਟਕ' ਤੀ (੪ਰਸ਼ੈਲਰ) ਤਾਂ ਹਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਕਰ ਲਸੰਗੁਨੂ'` ਟਾ ਉਮਟਸ਼ਾ 

ਨੁ/ਣੋਆ' (ਭਾਵ /ਹਰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਨ ਕੰਤਾ)? ਲਾਵੇ /... 

ਕੇਤੀਆਕੌਤ#ਆਂ? _ ਤੇਰੀਆ।ਤਗੀਆਂ? ਕੁਦਰਤੀ, (ਕੁਟਰਤ77 

ਕੋਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ(ਟਾਤ? ॥ 

ਕਿਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 

.--ਹ/ ਦਾਗਰ੍ਗਾਰ / ਤੰਲੀਆੰ ਬੰਸੁਸ਼ਾਰ' ਡਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਬੰਅਤ ਹੀ ਭਥਾ/ਲਸ਼ਾਂ ਹਨ/... 
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ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ, 

ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 

ਸਿਫਤਿ(ਨਫਤ) __ਕਰਹਿ(ਕਗ?? ਦਿਨੁ (/£ਨ) ਰਾਤਿ(ਰਾਤ? ॥ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਦਿਵਸ ਰੈਣ 

...#ਨੰਕਾਂ 2 ਤੋਡੇ (ਸਾਲੇ 72) ਲਵ ਲੱਤ ਹਨ: ਲੇ /ਇਨ ਰਾਤ ਤੰਗੀ ,ਨੈਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ“... 

ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ, 
ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ 

ਕੇਤੇ ਜਾਤਿ(ਜਾਤ) ਅਜਾਤਿ(ਅਜਾਤ)? ॥੩॥ 

ਕਿਤਨੇ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਨੀਚ ਲੋਕ 

..-ਤੋਰ (ਸ਼ਾਲ ਹੱਏ) ਬੰਅੰਤ ਗੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੰਅੱਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਦੇ ਲੰਘ ਲੱਤ ਹਨ/2 ਝੰਅੰਤ ਹੀ 
ਤਰ੍ਹਾ ਟੇ ਉੱਲੀਆਂ ਨਨੰਵੀਆਂ ਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਉਚ ਨੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਹਨ/... . 

ਸਚੁ(ਨੱਓ) ਮਿਲੋ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 

ਸਚ ਮਹਿ(ਅਨ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ 

ਸਚੁ(ਸ6? ਉਪਜੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼/ਸਿਮਰਨ ਉੱਪਜਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਸਾਚਿ(ਸਾਲ? ਸਮਾਇ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਭੇਦ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ 

...ਸਦਾ-ਸਬੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀ ਪ੍ਰਾਘਤਾੰ ਨਾਲ; (ਭਾਵ ਪਰਨਾਤਮ-ਬੰਦਗੰ ਰਾਗੀ ਲੰਵਿ ਦੇ /ਨੈਰਟੋ /ਏਚ) ਪ੍ਰਭੂ /ਏੈਸ਼ਵਾਲ਼ਾ 
ਟਾ ਚਾਨਣ ਧੰਦਾ ਹੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ /2ਸ਼ ਸੱਠ /ਫੈਸ਼ਵਾੜ਼ ਰਾਗੀ ਇਹ ਸੱਠ ਪ੍ਰਭੂ /#ਚ ਅਭੌਦ' ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਸੁਰਤਿ(#ਰਤ) ਹੋਵੈ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਧਿਆਨ ਹੋਏ 

ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਉ 

ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਡਰ 

ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਉਗਵੈ, 
ਇੱਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉੱਪਜਦੀ ਹੈ 

ਖਾਇ ॥ 

ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

---(ਲੈ ਲੰਫ? ੫ਰਮਾਤਮ#-/ਨਆਨ /ਵਚ' ਨੁਿਆ' ਹੱਫੋ, ਤਾਂ ਪੁਡੂ ਟਰ ਤੇ ਆਦਰ ਤਕਾਰ' ਪੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾ 
#ਣ-ਤਾਣ ,/ਮਲਦਾ ਹੈ/ ਹਰ ਦੇ ਝਲਨਾਂ ਨਾਲ (/2ਹਂ ਹਾ ਲਵ? ਸੱਸਭਰੇਕ ਭੋਆ #ਆਖਤਾ ਕਰ ਲੰਦਾ` ਹੈ/... 
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ਨਾਨਕ, ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ), 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ॥੪8॥੧੦॥ 

ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ, ਮਿਲਾਪ 

--7/ ਨਾਨਕਾ/ #ਦਾ-ਆਭਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਪ ਨੀਂ (ਪਰਸ਼ਾਤਮਾ-,ਓਆਨ ,ਚੈਚਾ ਨੁੜ ਧਰਨਾ-ਨਾਧਕਾਂ ਤੂੰ 

ਆਪਣੀ ਨਾਲ) #ਲਾ ਲੰਦਾ ਹੰ/ 

ਵਿ ੍ ਮਹਲਾ।ਅਹੇਲਾ) ੧(੫0ਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਭਲੀ ਸਰੀ, ਜਿ ਉਬਰੀ, 

ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋ ਆਈ, ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਭਰ ਗਈ, ਬੱਚ ਗਈ 

ਹਉਮੈ ਮੂਈ __ ਘਰਾਹੁ।ਘਰਾਹ? ॥ 

ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਈ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚੋਂ, ਮਨ ਵਿਚੋਂ, ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ 

ਨਾ ਹ2ਆ ,ਕੈ' ਨੰਠੇ /ਰਦੇ /ਵਚੰ' ਹਉਸ਼ੀ %ਰ ਨਈ ਅਤੇ (ਨੰੱ' ਆਹਏਆ' ਦੇ /ਕਾਨੀ ਪਰਭਾਵਾੰ 3? ਹਲ 

ਨਣ?/... 

ਦੂਤ _ਲਗੇ ਫਿਰਿ।/ਫੈਰ ਚਾਕਰੀ, 
ਵੈਰੀ ਲਗ ਗਏ `_ ਫੇਰ, ਤਾਂ ਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ (ਵਸਾਰ)॥ 
ਸੱਚਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਭਰੋਸਾ 

---(ਹਉਨੀ #ਰਨ' ਨਾਲ)? ਆੱਤਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰੱਸ਼ਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ; ਤੰ /ਏਸ਼ ਨਾਲ ਵਲਨਾਵਾਂ ਏ? ਦੂਤ /ਫਰ 

ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦਿ(ਕਾਦ) ਹੈ, 
ਕਲਪਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਖਿਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ,ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ (ਵੌਪਰਵਾਨ)0੧॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਬੇਫਿਕਰ, ਨਿਡਰ 



...ਸਦਾ-ਸ਼ਬੈਰ ਭੌਪਰਵਾਰਾ (ਪਰਭੂ #ਲਣ ਨਾਲ; ਨੰ" ਨਨ ਦ? ਕਲਪਣਾ ਅਤੇ (ਫਜ਼ੂਲ ਟਾ? ਵਾਟ-/ਵੋਵਾਦ ਛੱਡ 
/ਏੱਤਾ ਹੰ/... 

ਮਨ ਰੇ, ਰ੍ ਸਚੁ(ਓ) ਮਿਲੈ 
ਚਿੱਤ ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਕੂ) ਮਿਲਣ ਨਾਲ 

ਭਉ ਜਾਇ ॥ 

ਡਰ, ਖੌਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

.-.5/ (੭67 ੭ਆਨ/ ਨਦਾ-ਨੰਝਰ' (ਵਾਨਹੇਗੁਰੂ ਦੋ? #ਲਣ ਨਾਲ (ਨੱਸਾਰੈਕ ਭਵ-ਨਾਗਰ ਦਾ? ਘੱਡ' ਦੂਰ ਹੱ 
ਸ਼ਾਂਛਾ ਹੰ/... 

ਭੈ ਬਿਨੁ ,(/ਕਨ) ਨਿਰਭਉ _ਕਿਉ।/ਨ£? ਥੀਐ, 
(ਪਰਮਾਤਮ ਦਾ ਨਿਰਮਲ) ਭੈ __ ਬਿਨਾਂ,ਬਗੈਰ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਵੇ, ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਨ੨) ਸਬਦਿ(ਸਝਦ) ਸਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਿਆਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

..-(#ਰਨਾਤਨਾ ਦੇ ਨੌਰਮਨ) 2 ਤੱ ਨੈਨ (ਸਨਾਨਕ) ਡ ਤੱ #ਕਤ' (ਨੈਰਭਓ) ਕਵੇ' ਹਲਏ? (ਨਾਲ਼ ਦਸ਼ਟੇ 

ਹਨ 8? ਨਰਸ ਲਈਆਂ ਹੂਰ ਸ਼ਝਦ /ਵੇਜ਼ ਅਭੇਠਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਏਸ ਲੁਨਤ ਨਾਲ ਨੈਰਭਉ ਹੈਂ ਲਾਲੰਦਾ ਹ/2%.. 

ਕੇਤਾ ਆਖਣ (ਆਖਣ? ਆਖੀਐ, 

ਕਿੰਨਾ ਬਿਆਨ, ਕਥਨ ਕਹੀਏ 

ਆਖਣਿ(ਆਖਣ? `_ਤੋਟਿ,ਤਟ) ਨ(ਨਾਂ? ਹੋ ਇ॥ 

ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੋਟ, ਕਮੀ,ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

.--(ਲੰ#ੱਤ ਪ੍ਰਡੂ ਝਾਠੰ) ,ਕੈਤਨਾ ਦੀ ਕੜਨ 52 ਲਾਈਟ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ (ਉਸਦਾ ਲਅਤਤਾ /ਵਲ)? ਘਾਟਾ 

(ਵਾਧਾ)? ਨਹਾ” ਨੁੱਦ”.. 

ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ, ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਇ॥ 
ਯਾਚਨਾ _ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਤਾ __ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ __. _ਇਕੋਂ ਹੀ ਉਹ 

.--('ਓਉਲ਼ਦਾੀ ਸਾਲਾਂ ਹੱ ਝੇਅੱਤਤਾ /ਵੇਲ, ਉਸ ਕੱਲੇ ਝਖ/ਸਿਸ਼ਾ? #ਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੈੱਨੇ 22. ਭਾਵ ਲਅਤ ਹਨ 
ਪਰ' ਝਲਨਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ /ਏੱਕੋਂ ਹੀ ਹੰ/... 
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ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹੈ, (6? 

ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿੰਦ ਸੁਆਸ ਹਨ 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸਿਐ ਸੁਖੁ (ਨ? ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮ ਅਨੰਦ __ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

(74 ਭਾਣੀ) ,ਨਸਟੇ (/ਇੱਤ ਹੱਟ /£ਹ) ਨੰਵਨ ਤੇ ਨਆਨ' ਹਨ; (ਓਨਦੋ? /ਹੋਰਦੇ /ਵਲਾ ਫਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਸਦੀ (ਭਾਵ ਪਰਆਾਤਨਆਾ ਦੇ /ਮਲਾਘ ਵਾਲ? ਨੁੱ£ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਦ ਹੰ/... 

ਜਗੁ (ਜਗ) ਸੁਪਨਾ __ ਬਾਜੀ __, ਬਨੀ, 
ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਭਰਮਈ ਪਸਾਰ ਖੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਖਿਨ ਮਹਿ(ਨ?? ਖੇਲੁ (ਖੇਲ) ਖੇਲਾਇ ॥ 
ਛਿਨ,ਪਲ ਵਿਚ ੍ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ 

---(ਏਹਾ #ੱਨਾਰ) ਨੁਘਨੰ ਵਾਂਗ (ਡਾਵ' ਡੂਠੰ ਭਰਨਨਈਾਂ ਪਸ਼ਾਰ ਵਾਲ?) /ਏਕਾ ਲੰਡ ਝਣਾ ਹੱਣਾੰ ਹੈ/(ਕਰਤਾ) 
ਕੈਨ ਖਲ /ਵੈਚ ਨੰ (ਜੀਵ) ਨੂੰ (ਜੀਵਨ ਦੀ /ਏਨ) ਖੰਡ /ਨਡਾ /ਇੰਦਾ ਹੈ/(ਡਾਵ' /ਇੰਦਗਾੰ ਦੀ ਭਾਜੀ ,ਨਡਾ 
ਕ. ਲੰਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ /ਏਂਟਾ 642... 

ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲਿ (ਨਲ? ਏਕਸੇ, 
ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਪਰਭੂ ਨਮ ਰਾਹੀ ਮਿਲਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਕੱਤ੍ਰ 

_ਵਿਜੋਗੀ ਉਠਿ(ਉਠ) ਜਾਇ ॥ 
ਵਿਛੜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 

../ਨਿਲਾਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਦ)? /ਲਕੇ /£ਕੰਤੂ ਹੱਦ ਹਨ; ਲਨ ਨਹ 
(ਨੰਨਾਰ ਡ) ਉਠ & ਨਲ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

< 

ਜੱ ਤਿਸੁ (/ਤਸ) ਭਾਣਾ, _ ਸੋ _ ਥੀਐ, 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਵਰੁ (%ਵਰ? ਨ(ਨਾਂ) ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥ 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ _ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

-ਸ' ਕੁੱਝ ਖਰਨਾਤਮਆਾ ਨੂੰ' ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕੁੜਾ ਹੁੰਟਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਯੂ/ਨਮੰਡਨੰ-/ਨੋਯਮ਼ਾਂ ਤੱ ਝਾਨਰ) ਹੌਰ 
ਕੁੱਝ ਵਾ ਨਗ ਕੱਤਾ ਲਾ ਸਕਲਾ/... 
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ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨੁਠ5) ਵਸਤੁ (ਫਨਤ? ਵੇਸਾਹੀਐ , 

ਗੁਰੂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਿਆਂ (ਬੰਦਗੀ ਦਾ)ਸੌਦਾ ਵਿਹਾਜੀਏ, ਖਰੀਦੀਏ 

ਸਚੁ (ਸੱਦ? ਵਖਰੁ ,(ਵਖਰ? ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਰਾਸਿਂ(ਰਨ)? ॥ 
ਸੱਚਾ,ਅਸਲ ਸੌਦਾ _ ਸੱਚ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ 

...(5ਟਾ-ਸੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਟ ਬੰਦਗੀ 2? ਅਸਲ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਅਨਲ ਭਨ ਹੰ/ ਪੂਰਡੂ ਨਨਨੁੱਕ ਗੋਟਆਂ ਨੀ (/ਏਹਾ 
#ੱਏਗਾੀ ਦਾ? ਸੱਦਾ #ਗੰਟ ਸਕਾੰਦਾ 2 /... ਨ 

ਜਿਨੀ (ਨਨ? ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਵਣੱਜਿਆ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ, ਅਸਲ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦਿਆ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸਿ (ਸਾੜਾਸ਼? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥਾਪੜਾ, ਅਸੀਸ 

ਆ ਤੇ 

ਨੂਂ (ਧਰਨ-ਸ਼ਾਹਕ?) ਨੰ (ਭੰਦਗਾੰ ਦਾ? /ਏਹ' ਅਨਲ (ਸੱਦਾ? ਖ਼ਰਨੈਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ' ਭੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਦਾ 
ਬਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਦਾ 2/... 

ਨਾਨਕ, ਵਸਤੁ (ਵਸਤ) ਰ ਪਛਾਣਸੀ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! (ਬੰਦਗੀ ਦਾ) ਸੌਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ 

ਸਚੁ(ਸ਼ਜ? ___ ਸਉਦਾ ਜਿਸੁ।/ਨਿਸ? ਪਾਸਿ(੫ਲ)? ॥੪8॥੧੧॥ 

ਸੱਚਾ, ਅਸਲ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 

<<ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪਡੂ ਦਗਾ ਦਾ /2ਹ) ਸੱਚਾ ਸੱਟਾ ਆਨ ਕੱਲ ਹੱਠੋਗ; ਉਠਾ /ਏਸ਼ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪਹਜਾਣ ਕਰ 
ਨਕੇਗਾ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ? ਮਹਲੂ (ਮਹਲ? ੧ (ਘਹਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾ 

ਧਾਤ (ਧਾਤ? ਰ ਮਿਲੈ, 
ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਫੁਨਿ(ਫਨ) ਧਾਤੁ (ਧਾਤ) ਰ੍ ਕਉ, 
ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਤੁ ਵਿਚ ਆ 1 
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ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤਿ (#ਨੋਫ਼ਤ) ਸਮਾਇ ॥ 
ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਨਵੇ ਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਣ ਨਾਲ)? /ਏਕ' ਧਾਤ ਏੁਲ਼ਾਰਾ ਟੂਸਗੀ ਧਾਤ /ਚ //ਨ ਲਾਈ ਹੇ (ਅਤੇ ਉਹ /ਏਕਾ 
ਰੂਮ ਹੈਂ ਲਾਂਏ ਹਨ, /2ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਡੂ ਦੰਗ? /ਨੈਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਧਰਨ-ਨਾਹਕ)? ,ਨਫਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਫਹਹਿਗ੍ਰ 
/ਫੇਚਾ 20? ਲੀਨ' ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ 2... 

ਲਾਲੂ (ਲਾਲ) -_ਗੁਲਾਲ (ਲਾਲ) ਗਹਬਰਾ , (ਨ/ਨਲ਼ਰਾ) 

ਸੂਹਾ, ਸੁਰਖ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਸਚਾ ਰੰਗੁ(ਰੰਨ) ਚੜਾਉ।ਚਤਾਓ? ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਵਰਣ,ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

---(੫ਰਨਾਤਮ-ਨੈਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ 3) ਪ੍ਰਭੂ-ਸੱਠ ਛਾ ਲਾਲ ਟੁੱਡ ਫਰਗਾ ਨਹਾ ਰੰਗ, ਉੜਹਾੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੂ ਨਾਂਵ 
ਹੀ... 

ਸਚੁ (ਨਲ) ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ, (ਨੱਤੰਆਂ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਪਿ(ਨ੧) ਏਕੈ ਭਾਇ॥੧॥ 

ਹਰੀ ਜਾਪ, ਸਿਮਰਨ ਇਕ ਹੀ ਰਸ, ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ 

---#ਛਾ-ਨ/ਭੈਰ' ਪ੍ਰਭੂ (ਉਨ੍ਹਾ? ਨੱਤ ਲਨਾਂ ਨੂੰ' #ਲਦਾ 2. (ਨ? ,£ਕ' ਰਨ ਹਨੀ ਟਾ #ਰਨ' ਕਰੇ ਹਨ/... 

14 

ਭਾਈ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ(ਨਨਾਂ? ਕੀ ਰੇਣੂ (ਰੋਣ)0 

ਭਰਾ ਹੇ! ਸਾਧੂ ___ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ, ਧੂੜ 

-<ਹ/ ਭਾਈੀ/ ਆਹਾ ਲਨਾਂ ਦੀ (ਲਰਨ? ਪੂੜ (ਲਣ ਨ, ਭਾਵ ਪੂਝੂ /ਆਭਰਆਂ ਅਗੇ ਅਤ ਨੈਮਰਤਾ ਹਿਤ 
ਆਪਣਾ ਆਨ ਨਮਗ/ਮਤਾ ਕਰ)... 

ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਪਾਈਐ, 
ਸਾਧੂ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਮੁਕਤਿ (ਮੁਕਤ) ਪਦਾਰਥੁ (ਘਦਾਰਕ) 
ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸੱਚ ਰੂਪੀ) ਵਸਤੂ 
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ਧੇਣ(ਧਣ)0੧॥ ਰ੍ 

ਕਾਲਧੰਨ ਗਊ, ਮਨ ,ਏਛਤ ਪਟਾਰਣ ਟੌਣ ਵਾਲ ਸਵਰਗਾੰ ਦੀ ਗਊ ਨ ਸਮੁੰਦਰ /ਰੜਕਣ ਤ ਟੋਵਤਆੰ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਖਤ ਹੱਲ ਆੰ/ 

ਰਹਾਉ ॥ 

ਠਹਿਰਾਉ 

_...#ੰਤ ਨਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ /ਏਲ; ਭਾਫ ਸਤ-ਨੱਜ਼ਤ ਅੰਟਰ, ਗੁਰੂ (ਸ਼ੜਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਠੀੰ ਹੈ/ /ਏਹਾ 
ਉਰ (ਲਝਦ), ਕਾਲਹੰਨ' ਨੰ ਵਾਂਨ 2, ਸਤ” #ਕਤਾੀਂ ਏਣ' ਵਾਲੀ (ਨਾਨ ਨ#ਰਨ ਦ?) ਵਸਤੂ ਨਲਦਾੰ 

ਹੀ/... 

ਉਚਉ ਥਾਨੂੰ (ਭਾਨ? ਸੁਹਾਵਣਾ, 

ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ 

 __ ਊਪਰਿ(ਊਪਰ? ਮਹਲ (ਅਹਲ) ਮੁਰਾਰਿ (#ਫਾਰ)? ॥ 

_ ਉਸ ਉੱਤੇ _ ਨਿਵਾਸ, ਟਿਕਾਣਾ ਮੁਰ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਥੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ 

_...(ਉਨ ਸੱਤ-ਸੰਗਤਾ ਰੂਪ?) ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨੁਇਰ ਅਤੇ ਬੰਭਨਕ ਨ, ਅਤੇ &ਝੇ ਹਾੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਲਾਂ ਹੰ/... 

ਸਚੁ, (੧6) ਰ ਕਰਣੀ ਰ੍ ਦੇ ਪਾਈਐ, 
ਸੱਚੇ(ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ) ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ - ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਦਰੁ(ਟਰ) ਘਰੁ(ਘਰ) ਮਹਲੂ (ਅਹੇਲ) ਪਿਆਰਿ।/ਨਆਆਰ) ॥ 

ਦੁਆਰ,ਦਰਵਾਜ਼ਾ __ਘਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ,ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ 

<-ਪਰਮਾਤਨਾ-ਹੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਪੰ? ਰਾਨੰ;_ ਰੱਝ ਛਾ ਦਰ ਅਗ: ਅਤੇ ਆਲ ,ਲਦਾ' ਹੰ/... 

ਗੁਰਮੁ ਖਿ,(ਨੁਰਨ੦੭ ਮਨੁ(ਮਨ) ਸਮਝਾਈਐ , 
ਗੁਰਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ 

_` ਆਤਮਰਾਮੁ (ਆਤਨਰਾਮ) ਬੀਚਾਰਿ(ਯੰਝਾਨ? ॥੨॥ _ 

ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਮਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ, ਈਸ਼ਵਰ ਵੀਚਾਰ _ 

,.-ਉਰੂ' ਲੀ ਸਨਲੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਛਲਿਵਗਾ ਵਰ ਰਾਹ” ਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਲੀਦਾ ਨੰ/... 
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ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ(ਕ/£ਧ) ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਹਿ, (ਕਮਆਣਅ/?? 

ਤ੍ਰਿਵਿਧ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ (ਸਤੋ,ਰਜੋ,ਤਮੋ) _ ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਆਸ. ਅੰਦੇਸਾ।ਅੰਦੋਸ਼ਾ ਹੋਇ॥ 

ਇੱਛਾਵਾਂ ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

(ਜਦੋ ਤਕਾ ਸੱਨਹਰੈਕ ,#ੈੱਟਗਾਂ /ਨੋਊਇਆਂ ਜੰ? ਸਤ, ਰਜ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੰ, ਉੰਦਾ' 
ਤਕਾ ਜੀਵਨ /ਵੈਚ ਆਸਲ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ /ਓਂਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਹਿੰਦੇ ਹਨ/... ਰਿ 

ਕਿਉ।#ਉ? ___ ਗੁਰ _ਬਿਨੁ/ਓਨ/ ਤ੍ਰਕਰਟੀ _ ਛੁਟਸੀ, 
ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ 

ਸਹਜਿ (ਸਹਜ) ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ(ਨ&) ਹੋਇ ॥ 
ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ,ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮ) ਸੁਖ __ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਤਾ ਨਾਂ $ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੜ ਐੈਝੋ' ਦੂਰ ਨੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਨ7ਹੜ ਨ ਦਸਦੇ ਹਨ; ਕਾ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ' ਈਂ ਅਰਾਧਨਾ ਰਾਨੀ? ਆਤਨੀਕ' ਅਡੰਲਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਨਾਤਮ-ਨੁਖ ਨਲਟਾ ਹੈ (/£ਇਵੇ” 

/ਕੁਕੁਣੀ ਤੱ ਛੁਟਕਾਰਾ 2 ਜਾਂਦਾ ਹ/.2... 

ਨਿਜ ਘਰਿ(ਘਰ) ਮਹਲੁ (ਆਹਲ) ਪਛਾਣੀਐ, 
ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, __ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ 

ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) ਕਰੇ ਮਲੂ (ਮਲ) ਧੋਇ ॥੩॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ 

...(ਨੱਦ' ਫਾਹੰਹਿਗਰ' ਆਪਣ?) ,ਕ੍ਰੋਧਾਂ ।ਊਸ਼ਟਾੰ ਕਰਕ (ਹਉਨੀ ਟ$) ਸੈਲ ਹੱ ਏਵੈ ਤਾਂ (ਜੀੰਢ? /ਨੋਲ਼ ਘਰ /ਵੋਚਾ 
ਹ (ਪੁਡੂ ਦਾ? #ਹਲ ਪਛਾਣ ਲੰਦਾ' ਹੈ/... 

ਬਿਨ(/ਕਨ) ਗੁਰ, _ ਮੈਲੂ(ਸੌਲ) ਨ।(ਨਾਂ? ਉਤਰੈ, 
ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ (ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ __ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ 

ਬਿਨ (ਨਨ) ਹਰਿ, (ਹਰ) ਕਿਉ (ਕੈ੬? ਘਰ ਵਾਸੁ(ਵਾਸ? ॥ 
_ ਬਗੈਰ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ _(ਨਿਜ)ਘਰ _____ ਵਾਸਾ, ਨਿਵਾਸ 

...ਉਰੂ' (ਖੜਟ ਦੀ ਅਰਾਗਨਾ 5? ,ਨੈਨਾਂ (ਹਉ)? ਦੀ ਸੈਲ ਨੰ ਉਤਰਟ£ ਅਤੇ ,ਨਾਂ (ਸ਼ੌੋਲ ਓਤਗਰਆਂ? 
/ਨੈਨ ਘਰ /ਵੋਚ ਹਗੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ,ਕੈਦੇ' ਹੱ ਕਟਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨੰ 2 ਸਕਦਾ)... 
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ਏਕੋ ਸਬਦੁ (ਸ਼ਝਟ? ਵੀਚਾਰੀਐ, 

ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ 

ਅਵਰ ਤਿਆਗੈ ਆਸ ॥ 

ਹੋਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਸਾਂ 

.-.(ਹ/ ਭਾਈਂ/? ਹਰ 6ਮੰਦਾਂ 5ਆਗ਼ ਏੌਣੰਣੰ, ਅਤੇ /£ਕ' (ਨੂਰ)? #ਝਟ' ਲੀ /ਵਲਾਰ ਕਗੰਣੇ (ਡਾਵ ਅਰਾਹਨਾ 

ਕਾਰ?ਈ),.. 

ਨਾਨਕ, ਦੇਖਿ(ਏ%) ਦਿਖਾਈਐ, 
_ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਦੇਖਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਹਉ(ਹ$੬? ਸਦ _ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ(ਜਾਨ? ॥੪॥੧੨॥ 
ਮੈਂ = ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

<<ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਮੰ” (ਉਸ ਹੂ 2? ਨੰਕੜੇ ਦਾਗੀ ਛਠਿਹਾਰ' ਲਾਂਟਾ ਹ$ ਨੇਂ (ਆਨ ਪੁਡੂ' ਨ੍ਰੂਪ ਦ? ਟਰਸ਼ਨ 
। _ ਕਰਕ /ਫੈਰ' ਹੱਰਨਾੰ ਨੂੰ ਰਸਨ ਕਰਵਾਉਂਇਾ ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,ਨਗੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ (ਇਨਾ? __੧ (ਘਹੇਲ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਧ੍ਰਿਗੁ(/ਹਨ) ਜੀਵਣੁ (ਨੰਵਣ? ਦੋ ਹਾਗਣੀ, 
ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਲਾਹਨਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਛੁੱਟੜ 

ਮੂਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
- ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਦੁਸਰੇ `___ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਖ਼ਿਆਲ, ਪਾਸੇ 

= 

---ਦਹਾਗਣ' /ਏਸਤ੍ਰੰ (ਭਾਵ #ਨਨੁੱਸ), ਦੂੰਤ-ਭਾਵ (ਭਾਵ #/ਏਆ ਦੇ ਆਗ? ਕਾਰਨ ਠੱਗਾਂ ਹੱਟ ਹੈ, 
ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਨੰਫਨ ਵਾਲੀ (/£ਸ਼ਤੜ੍ੰ ਟ?/... 

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ _ ਜਿਉ, (ਨਉ? 
ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਸ਼ੋਰਾ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 

ਅਹਿਨਿਸਿ (ਅਨਿਨੈਨ) ਕਿਰਿ(/ਕਗ) ਢਹਿ ਪਾਇ॥ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ___ਕਿਰਕ, ਝੜਕੇ ਗਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 
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ਟੇ. ਬਰ ਦਾ ਟਾ ਵਾਲਾ ਕੱਠ, /ਇਨ ਰਾਤ ਝੜ ਨੜ ਕੰ ਨਰ ਨਾਂਦੀ 2. (ਖਵੇ' 2 ਏਹਾਗਣ /£ਸਤਾੰ 
ਦਾ ਜੀਵਨ, #ਗਨਆ ਦੇ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਕਰਕ ਹੱਨ ਹੱਲ ਛੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/.)... 

ਬਿਨੁ (/ਕਨ? ਸਬਦੈ , (ਸ਼ੜਟੰ) ਸੁਖੁ ਨ ਨਾ ਥੀਐ, 
ਬਗ਼ੈਰ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋ (ਪਰਮਾਤਮ)ਅਨੰਦ __ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਪਿਰ ਰ ਬਿਨੁ (ਨ) ___ ਦੂਖੁ (ਟ੨੭ ਨ(ਨ? ਜਾਇ ॥੧॥ 
ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਬਗੈਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

- (ਪੰਡ? ੪ਤਾਂ /ਭੈਨਾ (ਲੰਵਿਨ ਦੋ)? ਟੁੱਖ ਨਗ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ (ਨਰ? #ੜਣ' ਤੱ” &ਨਾਂ (ਪਰਨਾਤਨ) ਨੁੱਖ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗ" ਹੱਦਾੰ/... 

ਮੁੰਧੇ, `__ ਪਿਰ ਬਿਨੁ (/#ਨ? ਕਿਆ _ ਸੀਗਾਰੁ (ਲਨਾਨ) ॥ 

ਹੇ! ਮੁਗਧ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਨਾਰੀ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੱਜ ਧੱਜ 

-=੨ਹ/ ਹੁੰਨਾਹਾ /ਏਸਤ੍ਰਾਂ/ ਪਤ ਐਨਾਂ /ਓਗਾਰ ਦਾ ਕੰ (#ਰਲ` 227... 

ਦਰਿ(ਏਰ) ___ਘਰਿ(੫ਰ? ਰ੍ _ ਢੋਈ ਨ(ਨਾਂ? ਲਹੈ, 

ਦਰ -_ ____ ਘਰ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ) __ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ 

ਦਰਗਹ (ਦਰਗ/ਹ) ਝੂਠੂ(ਡਠ? ਖੁਆਰੁ (ਕੁਆਨ॥॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਰ ਮਿਥਿਆ,ਕੂੜ ਖੱਜਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਠਹਿਰਾਉ 

.-. (ਦੋਸ਼ /ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕੂੜ (ਦੇ #ਹ)? ਕਰਕੇ (੫ਤ ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਦੋ? ਟਰ-%ਰ' ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਨਗਾੰ” 

_ ਲਭਦਾ/(ਅਨਨੀਆਂ ਟੁਹਾਣਾਂ ਨੂੰ /ਡੈਰ) ਰੱਤ ਫਰਗਾਹ' ਤੰ ਦੀ ਖੱਜਲ _ਨੁਆਰ (ਨ$ ਹੱਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)... 

ਆਪਿ(ਆ੫? ਸੁਜਾਣੁ , (ਨੁਲਾਣ) ਨ(ਨਾਂ? ਭੁਲਈ, 
ਖੁਦ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ 

ਸਚਾ ਵਡ _ ਕਿਰਸਾਣੂ,ਕਰਨਾਣ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ 

--#ਟਾ-ਮਬੈਰਾ (ਰਨੌਲਰ? ਨਹਾਨ ,ਕੈਰਲਾਨ ਹੈ, (ਇਨ) ਰਾ ਅਤੇ ਕਠਾਂ (ਨੱਕ ਤਰ੍ਹਾ 
ਫਸਲ ਸਜਣ? ਨਹਾ" ਡੁਲਦਾ:.. 
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ਪਹਿਲਾ (੫ਨਲਾਂ) ਧਰਤੀ ਸਾਧਿ,ਸ਼ਾਧ? ਕੈ, 

ਪਹਿਲੇ, ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਆਰ, ਤਿਆਰ ਕੇ 

ਸਚੁ (ਸਜ) ਰ੍ ਨਾਮੁ (ਨ%) ` ਦੇ ਦਾਣੂ(ਦਾਣ) ॥ 

ਸੱਚੇ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਰ੍ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ, ਬੀਜ 

,.. (ਨਾਹਓੜਾ ਨੰ /ਨਸ਼ /ਨੈਰਦੇ /ਫੈਚਾ ਪਰਆਾਤਨ' ਸੱਠ ਦਾ #ਟਗਾੰ ਦੀ ਛਨਨ ਲੀਜ਼ਣਾੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਹੈਲਾਂ (ਉਸ 
ਲੰਢੇ ਦੇ /ਹੈਰਦੇ ਰੂਯ£) ਹਰਤਾ ਨੂੰ /5 ਆਰ ਕਰਕੇ /ਫਰ' ਸੱਠ-ਨਮ' (ਭਾਵ ਬੰਦਗ) ਦੋ ਬੱਲ ਲੰਜਟਾ` ਹ/... 

ਨਉ(ਨਉੰ? ਨਿਧਿ(ਨੋ? ਉਪਜੈ __ ਨਾਮੁ(ਨ%) _ ਏਕੂ ,(ਏਕ) 
ਨੌਂ (ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ) ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਗਦੇ _ (ਪ੍ਰਭੂ)ਬੰਦਗੀ ਇਕ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਪਵੈ ਰ ਨੀਸਾਣੁ ,ਨਸ਼ਾਣ01੨॥ 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ,ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ 

... (ਉਸ /ਹਰਟੇ /ਵੈਚਾ /ਡਰ ਕੰਢਲ) /ਏਕ' (ਪ੍ਰਡੂ ਦ? ਨਾਮ ਦੀ (ਹੌਦਾਵਾਰ) ਓੰਗਟਾ ਹੈ, ਆਨ ਨੱ' ਨੈਲੀਆਂ 
ਉੱਨਾ ੫ਣਆਂ/ (ਉਨ ਜਦ ਟੀ ਆਲ ਬਹ£' ਪੈ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਡੂ ਦ? ਝਘਲੈਸ਼` ਟਾ ਨੱਡਿਣ' (#ਸ਼ਤਕਾ 
3)? ਲਗ ਲਾਂਦਾ ਹ/... 

ਗੁਰ _ਕਉ, ਜਾਣਿ(ਜ਼ਾ2 _. __ਨ(ਨ ਜਾਣਈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ,ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਣਦਾ 

ਕਿਆ ਤਿਸੁ/ਓਸ? ਚਜੁ (ਰਜ) ਅਚਾਰੁ (ਅਜਾਰ)॥ 
ਕਿਸ ਤਿਸਦਾ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ/ਵਲ ਰਵਈਆ,ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ 

--- (ਜਿਨੇ ਲਵ ਨੰ? ਅਤਗੁਰੂ' ਨੂੱ` ਲਾਣਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੀ ਨਹੀੰ ਸ਼ਮਤਿਆ ਉਸਟਾ ਓੱਨ-ਅਜ਼ਾਰ /ਕੋਸ਼ 

(ਕਾੱ%?7... 

ਅੰਧੁਲੈ, ਨਾਮੁ(ਨਾਸ? ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਅੰਨ੍ਹੇਆਤਮਿਕ ਅਗਿਆਨੀ) ਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਮਨਨੁਖ? ਅੰਧ __ ਗੁਬਾਰੂ(ਨੁੜਾਰ? ॥ 
(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੀ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਨ੍ਹੈਰਾ 
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--ਨਉ' (ਅਨਆਨ?) ਨੰ (ਪੂਡੂ? ਨਮ ਨੂੰ /ਇਲਾਰ /ਏਤਾ ਹੈ, ਨੁਨਨੁਥਤਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੱ $ਮਲ ਹੱਕ ਆਮਣੇ 

ਮਨ ਦੇ ਆਨਰ ਲਗਾ ਆ ਹੈ. _(/ਏਨ' ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਟ ਲੰਫਨ /ਵਚ ਅਨਆਨ ਦੀ ਰਾਤ ਛ) ੪ ਹਨੂੰਰਾ ਤੋ 
ਭਾਖੜਾ ਚੜ੍ਹ (ਨਆ ਹੈ... ਰ 

ਆਵਣੁ (ਆਵਣ? ਜਾਣੂੰ (ਜਾਣ) ਨ(ਨ? ਚੁਕਈ, 
ਆਉਣਾ(ਜੰਮਣਾ) ਜਾਣਾ(ਮਰਨਾ) _ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦਾ, ਮੁਕਦਾ 

ਮਰਿ(#ਰ? ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ(੪ਆਰ)? ॥੩॥ 
ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਜਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 

--(%/ਨਹ' ਨਨ /ਹੂਣੇ ਅਨਨ# ਛਾ ਸੰਸਾਰ 32? ਆਉਣਾ ਲਾਣਾ ਕਟਾ ਨਗ ਅਤੇ £ਹ ਮਰ (੪3) ਕੇ /ਫੈਰ 
ਲੱਮੇਟਾ ਹੈ, (%ਤੇ /£ਏਸ ਆਵਾਗਨੰਣ ਅਤੇ ਜੰਮਣ #ਰਣ- ਦੇ ਰੱਕਰ ਕਰਕੇ? ੪ੱਜ਼ਲ ੪ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਗਹੈਂਦਾ ਹ/... 

ਚੰਦਨੁ (ਰਟਨ) ਮੌਲਿ(ਮਲ? ਅਣਾਇਆ, 

ਇਕ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਲਕੜੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ 

ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੁ (ਨਗ) ॥ 
ਕੇਸਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਜੋ ਸੁਹਾਗਣਾ, ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ 

ਆਪਣੇ ਚੀਰ ਵਿਚ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

--- (ਜਿਹੜਾ /ਏਸ਼ਤਗੀ ਨੰ ਲੰਘ ਕਰਨ ਲਈ?) ਲੱਟਨ; (£ੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲਣ? ਕੇਸਰ, ਅਤੇ (ਲੇਸ਼ਾਂ ਛਾ ਲਹੌਰ 
ਭਰਨ ਲਈ?) ਨੰਨੂਰ ਨਨ #ਗਵਾਇਆ”.. 

ਚੋਆ __ ਚੰਦਨੁ (ਰੰਨ) ਬਹੁ _ ਰ ਘਣਾ, 

ਅਤਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਸੰਘਣਾ 

ਪਾਨਾ (ਪਾਠਾਂ? ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) 
ਤਾਂਬੋਲ (ਨਾਗਰ ਵੇਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਾ, ਸਮੇਤ 

ਕਪੂਰੁਂ (ਕਪੂਰ)# 
ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਫੈਦ ਸੁਗੰਧਤ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

...(ਨਗੀਨੀ ਲਣ$) ਝੰਫਨ ਛਾ ਅਤਗ, (ਨੂੰਹ ਦੀ ਖਸ਼ੂ ਲਣਨ ਖਾਨ; ਅਤੇ (#ਐੋਸ਼ਤਰ ਆਏ ਨੁਗ਼ਤਾ ਕਰਨ 
ਭਣ?) ਕਰੂਰ ਆਇਕ' ਪਟਾਰਥ' ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਲਣੰ... 
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ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ(ਕੰਤ) _ਨ(ਨਾਂ? ਭਾਵਈ, 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ 

ਤ,ਤਾਂ? ਸਭਿ(ਸਭ) ਅਡੰਬਰ ਕੂੜ (ੂੜ? ॥੪॥ 

ਤਾੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਜ-ਧਜ ਝੂਠੇ, ਵਿਅਰਥ 

...(#ਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਲੂਦਾ ਜੰਕਰ ਉਠ? /£ਸੜ੍ਹਾਂ (ਆਪਣੇ ਪਰਨੌ਼ਰ) ਪਤਾ ਨੂੰ ਨੰ ਨਗ ਲੰਗੀਂ ਲਗਟਨ 
ਤਾਂ ਸ਼ਾਗੀਂ (ਹਾਰ /#ੱਗਾਰ ਵਾਲ)? ਸ਼ਜ-ਹਨ /ਟਏਆਰਲ ਹੈ /... 

ਸਭਿ(ਨਭ? ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦਿ(ਕਾਦ) ਹਹਿ,(ਨ/6? 

ਸਾਰੇ ਭੋਗਣ ਯਗ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਣ,ਵਰਤਣੇ ਫਜ਼ੂਲ,ਵਿਅਰਥ ਹਨ 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਸੀਗਾਰ।ਸਾੰਨਾਰ? ਵਿਕਾਰ ॥ 

ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਜ-ਧਜ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾੜੇ, ਖੁਰਾਬ 

--(4ਤੰ-੫ਰਸੰਸ਼ਰ ਦੇ ,/ਆਰ' ਤੱ /#ਨਾਂ ਜੀਵ /£ਸਤ੍ਹਾਂ ਟ? ਨਾਨੇ ਪਟਾਰਥਾੰ ਨੂੰ ਭੱਗਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਠੀੰ 
ਨਨਾ-ਹਲ' /ਫਕਾਰ' ਪਹੰਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੰ/... 

ਜਬ ਲਗੂ, (ਲਨ)? ______ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ? ਨ।(ਨਾਂ? ਭੇਦੀਐ, 
ਜਦੋਂ ਤਕ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਨ੍ਹੀ ਜਾਏ 

ਕਿਉ (ਕਉ? ਸੋਰੈ _ਗੁਰਦੁਆਰਿ (ਗੁਰਦੁਆਰ)॥ 
ਕਿਵੇ ਸੁਹਣੀ ਲੱਗੇ, ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਗੁਰ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਦੁਆਰ ਤੇ 

ਸਟ ਤਕ (ਜੀਵਾ /£ਸ਼ਤਗਾਂ ਦਾ /ਹੈਰਟਨ੍ ਭੋਗ) ਸ਼ਕਦਾ (ਦੋ ਬਾਣ? ਨਾਲ /ਟਉਆੰ ਨਠਾੰ" ਸ਼ਾਦ (ਉੰਦੱ' ਤਕ), 
ਉਹ ਹਾਰ (੪ਰਨੈਸ਼ਰ) ਦੇ ਦਰ` ਤੰ ਕੈਵੇ' ਨੁਹਣਾੰ ਲਗ ਸ਼ਕਲਾਂ 2? (ਡਾਵ ਕਵਾ/ੰਨਿਤ ਨਗ)... 

ਹ ਨਾਨਕ, ਧੰਨੁ (ਧੰਨ) ਸੁਹਾਂਗਣੀ, 
ਹ ਹੇ! ਨਾਨਕ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ 

1 ਜਿਨ(ਨੰਨੂ) ਸਹ।(ਗ?) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਿਆਰੁ (ਆਰ? ॥੫॥੧੩॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ,ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਉਹ ਨਹਾਗਫੰਤੀਆਂ ਧੰਨਤਾ ਯੰਗ ਹਨ; ਨਨ੍ਹਾ ਛਾ ਆਪਣੇ (ਪੁਡੂ) ਕੱਤ ਨਾਨ ੪ਰੰਨ (ਲਣੋਆ 
ਹੋਇਆ? ਹੈ/ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੂ , (/ਨਗੰਰਾਨ? _ ___ਮਹਲਾ(ਅਹਿਲ? ਰ੍ ੧ (ਘਨਲਾ)॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __. ਪਹਿਲੀ __ 

ਸੁੰਵੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ, 

ਜਾ(ਜਾ? ਜਿਉ ਵਿਚਹੁ (/ਫਰਨ? `_ਜਾਇ॥ 

__.#ਦ (ਜਦ &) ਸਗੰਡ /ਵਜ ਸ਼ਾਨ ਨਕਲ ਸਾਂਈ 6 ਂ (ਪਰਣਂ ਤਾ ਭਡੰਗ? ਨੱਖਣੀ ਛਲ ਡਰਾਊਣਨ 
(ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ 592.. 

ਭਾਹਿ ਬਲੰਦੀ `ਵਿਝਵੀ, 
ਭਾਹ, ਅਗਨੀ ਹੂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਬੁਝ ਗਈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ 

_ ਧੂਉਨ ਨ(ਨਾਂ? ਨਿਕਸਿਓਂ ਰ ਕਾਇ॥ 
ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ 

--ਨਲ ) ਬਲਦੀ ਹਲ ਅਗਨੀ (ਨਨ ਲੌ) ਭੜ ਕਲੀ ਕੱਲੀ ਘਾ ਨਲ #ਕਲਣਾ (ਨਾਵ ਕਲ 
ਕੁਆਲ ਨਹੀ ਬਲਦਾ)... 

ਪੰਚੇ __ ` ਰੁੰਲੈ _ ਦੁਖਿ(£%) ਭਰੇ, 
ਪੰਜੇ ਰੋਏ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰ੍ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਬਿਨਸੇ ____ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥੧॥ 
ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੂਸਰੇ, ਦੈਤ ਭਾਵ ਵਿਚ, ਖਿਆਲ ਵਿਚ 

--ਪੈਨਂ ਨਆਨ' /ਏੰਦੂਆਂ (ਨੱਕ, ਕੱਨ; %੪ 6 ਅਤੇ ਠਨਤ?) ਦੀ ਦੁੱਡ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੱਈਆਂ ਰੱਦੀਆਂ 
ਰਹੀਆ, ,ਕਉਂਨੀ ਉਂਹ' ਦੂੰਤ-ਭਾਵ /ਵੋਰ ਨੰ ਲਗੀਆਂ ਗੰਹਿਣ ਕਰਕੇ /ਨੈਨਨ ਗਲਆਂ/... 

ਮੂੜੇ,(6ਡ੭ ਰਾਮੁ(ਰ) __ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਸਾਰਿ(ਸਾਰ) ॥ 
ਹੇ! ਮੂਰਖ ! ਪਰਮਾਤਮਾ _ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਂ, ਸਿਮਰੋ _ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 

->ਓ/ ਨਰਸ (ਲੰਵਿ/ ਪਰਨਆਾਤਨ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੱਡਾਲ ਕਰਕੇ ਵਨਹਿਗੁਰੂ ਦਾ /ਨੱਤਨ` ਕਰ/... 



__ ਕਾਰਾਂ /#ਚ' ਨਲਤਾਨ ਹੱਕ ਨੜ' ਰੈਸਟ ਦੋ ਜੰਫ, /#ਅਰਕ' ਹੀ ਜਨ ਭਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/2... 

ਹਉਸੇ ਮਮਤਾ ਮੌਹਣੀ, 
ਅਹੰਕਾਰ (ਮਾਇਆ-ਦਾ) ਮੋਹ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 

[[ ਸਭ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਰਿ(ਅਹਕਾਰ)॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਅਹੰਕਾਰ ਠਹਿਰਾਉ 

-..#ਾਗਾ (/ਸ੍ਰੈਠਟ? ਹਓਨੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ #ੰਹਣਾਂ (ਆਇਆ ਦੇ? ਮਹ /ਫਚ ਠੱਗ ਜਾ ਰਗੀ ਨੈ/ (ਭਾਵ /ਏਨ੍ਹਾੰ 

ਜਿਨੀ, (ਨਨ?) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਵਿਸਾਰਿਆ, ਰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਗਿ(ਨਗ)॥ 
ਦੂਸਰੀ (ਦੁਨਿਆਵੀ) ਕਾਰ ਵਿਚ,ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ 

-.- (ਓਨਾ ਨੰ? ਦੂਸ਼ਰੀ (ਡਾਟ ਦੂੰਤ=ਡਾਵ' ਵਾਲੀ ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰ /ਵਹਾਰ ਵਾਲ?) ਕਾਰ /ਵਲਾ ਲਗਾ ਕੰ 
_(੩ਡ੭ ਨਨਰਨ ਨੂੱ` ਭੁਲਾ /ੱਤਾ ਹੈ... 

ਦੂਬਿਧਾ ਲਾਗੇ, ਪਚਿ(ਪਜ) ਮੁਏ, 
ਦੁਚਿੱਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੱਪ ਕੇ, ਉਲਝ ਕੇ __ ਮਰ ਰਾਏ 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ (/ਉਸ਼ਨਾ) ਅਗਿ (ਅਨ) 

ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ,ਲਾਲਸਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਅਗਨੀ 

--(%#/ਉਹੈ ਨ%' /ਦ੍ਹੂਣੇ ਨੰਦ? ਦ/ਓਤਾ /ਵਲ ਪਲ ਹੱਟ, ਅੰਦਰ' ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਆ ਅਗਨ? (ਦੇ ਨੰਕ' ਨਾਲ 

00) ੪ੱਧ` ੪੪ ਕੰ #ਰ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

_ ਗੁਰਿ(ਡਰ? ਰਾਖੇ , ਸੇ ਉਬਰੇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਬਚਾ ਲਏ ਉਹ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਬਚਦੇ ਹਨ 

ਹੋਰਿ(ਹੱਰ) ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਠਗਿ(ਠਨ? ॥੨॥ 
ਹੋਰ, ਇਲਾਵਾ ਠੱਗ ਲਈ ਧੰਧਿਆਂ ਰੂਪੀ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀ 

... (2 ਅਗਨੀ ਏ ਸਕ 2) ਉੱਗੀ ਝਲਏ ਹਨ (ਨਨ੍ਹਾਂ ਦ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਖਆ” ਕਰਦਾ ਹੈ/ ਹਰ ਲਭ 

(ਏਨੀਆਂ? ਗੰਹਿਆਂ ਨੂਪਾੰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਣਨ.. 
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ਮੁਈ ਪਰੀਤਿ(ਪਗੰਤ) ਪਿਆਰੁ (//ਆਰ? ਗਇਆ, 
ਮਰ ਗਈ ਪਿਆਰ ਮੋਹ (ਮੁੱਕ) ਗਿਆ 

ਮੁਆ ਵੈਰੁ (ਫੌਰ) ਵਿਰੋਂਧੁ//ਵਰੱਧ)॥ 
ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ 

..-(ਏਸ਼ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਕ ਤੱ” ਪਦਾ ਕੇ ਰੱਠੇ ਨੂ //ਆਰਆਂ ਦੀ /ਓਂਦਗੀ “ਚ? ਨੱਸਾਰਕ #ੱਹ #7ਆਂ 
#ਤਨ' ਹੈਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, #ਹਇਕ' ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਰ ਦਾ ਨੁੱਕ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਦੁਨੋਆਫ?) ਵੌਰ' /ਵੈਰੱਹ ਦੀ 

#ਨਾ੫ਤ' ਹੈ ਨਾਂਟਾ ਹੈ/.... 

ਧੰਧਾ ਥਕਾ,' ਹਉ (ਰੰ? ਮੁਈ, 
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਥਕ ਗਏ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ 

ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕੁੱਧੁ(ਕੁੱਠ ॥ 
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 

...#ਸਹਰਕ' ੱਨੇਆਂ ਦਾ ਛੱਡ-ਡੱਲ ਵਾਂ ਸਮਾਤ' ਹੱ ਨਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਹੰਕਾਰ #ਰ ਲਾਂਦਾ 2. #ਹ ਆਇਆ ਤੇ 
ਕੁੱਹ ਵਾ ਕ' ਲਾਂਟੇ ਹਨ/... 

ਕਰਮਿ (ਕਰਨ) ਮਿਲੈ, ਸਚੁ (ਸਚ? ਪਾਈਐ, 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ _ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੪) ਸਦਾ ਨਿਰੋਂਧੁ(/ਨੇਨੱਹ? ॥੩॥ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨ ਦੀ ਰੋਕ 

..(ਇਹੋਂ ਨਹੇ ਡਰ #ਆਨੇ) ਗੁਰ ਦੇ ਸਰਨ ਹੌਕ ਹਸੌਸ਼ਾਂ (ਮਨ ਦੇ ,ਓਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਰੌੜ' ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂ ਹੱਡ? ਝਲਇਸ਼ਾ ਰਾਠੀੱ' (ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਟਾਤ) /ਲਦਾ ਹੈ. /ਨੈਨ ਨਾਲੇ ਸ਼ਟਾ-ਸਥੈਰ' (ਪ੍ਰਡੂ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/... 

ਸਚੀ ਕਾਰੈ, ਸਚੁ (ਮੱਚ) ਮਿਲੈ, 
ਸੱਚ ਵਾਲੀ(ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ) ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਕੂ) __ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨਰਮਤ) ___ ਪਲੈ ਪਾਇ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ` ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
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,..(ਹ/ ਭਾਈਂ/ #ਹੜਾ ਮਨੁੱਤੇ' ਪ੍ਰਡੂ ਲੀ ਬੱਟਗੀ ਵਾਲ? ਸੱਦੀ ਕਾਰ /ਦਨ' (ਲੰਨਆ' ਗਹਿਂਦਾ 2, ਉਸਨੂ? 

ਸ਼ਦਾ-ਸਥੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌ ਲਾਂਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਭਾਵ ਉਪਦੋਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਠੇ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਸੇ ਨਰੁ (ਨਰ) _ ਜੰਮੈ, ਨਾਨ? ਮਰੈ, 

(ਉਹ) __ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ 

ਨਾ।ਨਾਂ? ਆਵੈ, ਨਾਨਾ? ਜਾਇ॥ 

ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ 

`_(,2ਨਂ #ਨੋਂ ਭੰਟਗਾੰ ਵਾਲੇ ਨੁੱ9? ਨਾਂ ਲੰਮਦੋ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ/ ਨਾਂ ਗੰ (ਸੰਨਾਰ ਤ)? ਆਉਂਦੇ ਹਨ 
ਤੈਂ ਨਾਂ ਨੀ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਓਹ ਲੱ#ਣ #ਰਣ ਅਤੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦਏ ਲੜ 5 #ਕਤ' 2 ਲਾਂਦੇ ਹਨ/2.. 

ਨਾਨਕ, ਦਰਿ(ਦਰ) ਪਰਧਾਨੁ (ਪਰਧਾਨ? ਸੌਂਹ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ _ ਉਹੀ 

ਦਰਗਹਿ ਧੈਧਾ ਜਾਇ॥੪॥੧੪॥ 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਰਿਆ, ਪਹਿਨਕੇ _ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

.-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (/ਏਹਂ ਹੇ #ੈਸ#਼ਰਨ ਝੱਟਗਾੰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਆ ਲਨ' ਨੰ ਪੁਝੂ? ਟਰ ਤੇ ਪਰਧਾਨ ਹੱਦ ਹਨ/ ਰੱਲ 
ਦਰਗਾਹਾ /ਵੋਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਨੀ ਦੀ /ਏੱਸ਼ਤਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਪਹੇਰਾਵ) ੫/ਹੈਨਕੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲ(ਨ/ਹਲ) ੧(ਘਨੈਲਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਤਨੂੰ (ਤਨ) ਰ ਜਲਿ(ਜਲ) ਬਲਿ।ਠਲ? ਮਾਟੀ ਭਇਆ, 

ਸਰੀਰ ਜਲਕੇ ਬਲਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਸੁਆਹ ਹੋਂ ਗਿਆ 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ(ਮੌਹ) ਮਨੂਰੁ(ਨਨੂਰ/॥ 
ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ __ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ 

(ਖਡੂ #ਸਰਨ ਤੌ /ਟਰੂਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਫ? ਸਗ (ਟਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ /ਏਜ? ਸੜ ਬਲਕੀ ਨੁਆਨ ਹੌ (ਉਆ ਅਤੇ 
#ਨ ੭ਆ7ਜਇਆਦਾ (ਪਟਾਰਸਾਂ ਏ? #ਹ` /ਫਚ` ਲਟ ਦੀ ਅੰਨ ਵਰਗਾ:.. 

ਅਉਗਣ ਫਿਰਿ(/ਫਗ) ਲਾਗੂ ਭਏ, 
ਬੁਰਿਆਈਆਂ ___ ਫਿਰ ਵੀ ` ਪਿਛੇ, ਖਹਿੜੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
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ਕੂਰਿ(ਕੂਠ/ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੁ(ਡੂਠ) ॥ 
ਕੂੜੀ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਮ, ਨਰਸਿੰਘਾ 

--#ਉਗਣਾ /ਡਰ' ਦੀ (ਉਲਟ) ਸ਼ਹਿੜੇ “ਲੈ ਗੰਦੇ ਹਨ; (ਤੇ ਓਹ ਆਆ ਦੋ /£ਸ) ਕੂੜ /ਵੋਚ (ਗਲਤਾਨ 

ਹ/2ਆ) ਨਰਨਿੰਘੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਗਹਓੰਟਾ ਹੈ/(ਡਾਵ #ਆਸਇਆਦਾੀ ਅੱਲਾ ਆਂਣਦਾ ਗਹੈਂਟਾ ਹੈ/2... 

ਬਿਨੁ /$ਨ? ਸਬਦੈ (ਸ਼ਭਦੋ) ਭਰਮਾਈਐ, 
ਬਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ___ਭਰਮਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਦਾ 

ਦੁਬਿਧਾ ਡੱਬੇ ਪੂਰੁ£ਰ੭ ॥੧॥ 
ਦ੍ਰੇਤ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 

....ਹਾਰ)? #ਲ਼ਣ' ਤੱ /#ਨਾਂ (ਜੀਵ /ਏੱਧਰ' ਉੱਹਰ) ਭਟਕਦਾ ਗਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੁਨਹਾ (ਮ7ਇਆਦਾੀਂ 

ਨੰਹ' /ਫਚਾ ਉਸਦੇ? ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰ ਡੰਡ /ਇੱਠੰ ਹੈ/(ਡਾਵ ਉਲਟਾ ਸਭਾ ਕੁਝ ਗਰਕ ਹੱ ਲਾਂਟਾ ਹੈ)... 

ਮਨ ਰੋ, ਸਬਦਿ(ਸ਼ਟਟ) ਤਰਹੁ ਵਿ ਚਿਤੁ(/6ਤ) ਲਾਇ॥ 

ਚਿੱਤ _ ਹੇ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ __ਤਰੀਦਾ, ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਮਨ ਲਾਕੇ 

...ਹੀ/ ਰਿ (ਤੰ ਨਾ ਨੁਨਤ ਨਾਲ ਸੰਨਾਰ' ਸਾਗਰ ਤੱ? ਪਾਰਾ 

ਹ' ਸਾ/.. 

ਜਿਨਿ, (ਨਨ? ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ0੨7 ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਨ(ਨ?) _ ਬੂਝਿਆ, 
ਰੱ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ __ਬੁਝਿਆ, ਸਮਝਿਆ 

ਮਰਿ(ਮਰ) ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਮਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

..../ਜਿੰਨੂਂ ਨੰ ਹਰ ਟੇ ਨਨ ਹੱਕ ਪੁਡੂ ਨ ਨਠੀੱ' ਹਨ ਭਾਵ /ਨਆਓਆ ਹਾ ਆਵਾਗਓੰਣ' ਦੇ ਲੱਕਰਾ 
ਓਲ ਪੰਕੇ ਮਰਦੇ ਤੋਂ ਜੱਮਏ ਗੰਦੇ ਹਨ/... 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਸੂਚਾ, ਸੋ ਆਖੀਐ, 
ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਆਂਖੀਏ, ਕਹੀਏ, ਮੰਨੀਏ 

ਜਿਸੁ(ਨਸ? ਮਹਿ(ਨਨ? ਰ ਸਾਚਾ ਨਾਉ (ਨਾਉਂ)॥ 

ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) 



,.. ਉਨ #ਗੀਰ' ਨੂੰ ਪਵੈੱਤਰਾ ਆਯੀਟਾ` ਨੰ, /ਨੈਲ /ਫੈਚਾ ਸ਼ਦਾ-ਆਭੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ? ਦਾ ਨਾਮ (ਨਮਰਨ੍? ਹੁੰਦਾ ਹ/... 

ਭੈ ਸਚਿ(ਨਲ) ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ, 

(ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ) ਭਉ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰੱਤੀ,ਲੀਨ ਸਰੀਰ, ਦੇਹ 

ਜਿਹਵਾ ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਸੁਆਉ ॥ 

ਜੀਭ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਤ . _ਸੁਆਦ 

੭ (ਲੰਕਰ) #ਗੌਰ' (ਖਰਲਆਾਤਮ ਆਰ ਦਏ? ਸੱਚ /ਫਲ ਲੰਨ ਰਹ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ” (ਪੂ ਨੈਮਰਨ ਦੇ? ਸੱਠ 
ਦਾ ਅਨੰਦ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਵੋ... 

_ਸਚੀ ਨਦਰਿ(ਨਦਗ? ਨਿਹਾਲੀਐ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਹੁੜਿ (ਨਹ? ਨ।ਨਾਂ? ਪਾਵੈ ਤਾਉ॥੨॥ 
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਪਸ਼, ਸੇਕ,ਸਾੜ 

--#ਦਾ-#ਭਰ' (ਪ੍ਰਡੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ /€ਲ ਐਸੋ ਨਾ# #ਸ਼ਰਨ` ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ? ਰ੍ਧਾ-/ਊਸ਼ਣਾੀਂ ਨਲ ਵੇੱਆ 
ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਅਤ (ਓਹ) /ਡਰਾ ਦੁੜ਼ਾਰਾ (ਸੱਨਾਨਕ' ਦੁੱਖਾਂ ਦ$) ਤਧਸ਼ ਨੂੱ` ਨੰ ਾਉਂਦਾ/... 

_ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ( ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਹਵਾ, ਵਾਯੂ ਭਈ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ 

ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੂ (ਜਲ? ਹੋਂ ਇ॥ 

..-?ਦਾ-.ਥੈਰ' (ਘਰਨਾਤਨ) ਤੱ ਹਵਾ ਹੱਦ /£ਨ ਆਣ? ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੱ' ਪਾਣ? 5/ਣਿਆ... 

ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵਣੁ (ਖ੍ਰ੍ਭਵਣ) ਸਾਜਿਆ, 
ਪਾਣੀ ਕੱ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਜੇ, ਬਣਾਏ 

ਘਟਿ(੫ਟ) -___ ਘਟਿ(ਘਟ) ਜੋਤਿ(ਲੰਤ) ਸਮੋਇ ॥ 

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮ (ਜੋਤ) __ਇਸਥਿਤ, ਸਮਾਈ ਹੋਈ 

“ਸਨੀ ਤੱ /ਤਨ ਲੱਕ ਭਾਵ ਸਾਗ /ਨਰੈਸ਼ਣੀ ਸ਼ਾਲਂ/ (/ਸੈਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰਚੇ ਲਗਤ ਦੀ ਹਰ) /#ਂਦਗਾੀ /ਵੈਚਾ 
(ਖਰਮਾਤਨ) ਲੱਤ #ਮੱਠੰ ਹੱਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ /ਵੈਲ ਰੱਲ ਲੱਤ ਹੜਕ ਰੀ ਹੈ/2... 
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ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੇਰਮਲ? ਮੈਲਾ ` ਨਾਨਾ? ਥੀਐ, 

ਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ) ਰਤੇ ਪਤਿ(੫ਤ) ਹੋਇ॥੩॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

... (ਨਰ) #ਝ਼ਟ' /ਵੋਰ' ਰੱਨੇ ਹੱਣ ਨਾਲ (ਜੀ) /ਨੈਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ (/ਛਰ' /ਵਕਾਰਾਂ ਲੀ ਨੰਡ ਨਾਲ) 

ਮੰਨਾ ਨਗ ਹੁੱਇਾ/ (ਰੱਲ ਫਰਗਾਹ /ਵਲ ਉਸਦ?) /ਏੱਲ਼ਤ ਹੁੰਦਾਂ ਹੰ/... 

ਇਹੁ (ਏਹ) ਮਨੁ (ਮਨ) ਸਾਚਿ(ਨਾਚ) ਸੰਤੋਖਿਆ, 
ਵਸਤੂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ 

ਨਦਰਿ (ਨਰ? ਕਰੇ ਤਿਸੁ(£ਨ) ਮਾਹਿ,ਨ76)॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅੰਦਰ 

_...#ਨਹੇ ਰੂ /#ਅਆਹਰਆਂ ਨ? ਆਧਣਾ /ਓਤ; (ਪਰਨਾਤਨ)? ਮੱਠ ਨਾਲ ,ਰ੍ਰੇਖਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ (ਸ਼ਹੰਹੇੜਾ 
ਨਲ? ਆਨਹ ਹੁਰਨੁੰਖਾਂ ਦੇ /ਹੈਰਣੇ ਅੰਟਰ' ਮ੍ਰਧਾ-/ਸ਼ਣਾੀੰਂ ਕਗੰ ਭਖਦੇ ਹਨ/... 

ਪੰਚ __ ਭੂਤ ___ ਸਚਿ(ਸ9? ਭੈ ਰਤੇ , 
ਪੰਜ __ ਤੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਡਰ ਰੰਗੇ 

ਜੋਤਿ(ਜੱਤ? ਸਚੀ _ ਮਨ ਮਾਹਿ(ਆ%੭॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਜੋਤ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿਚ 

---(%/ਹਓਲ਼ੇ ਹੁਰਨੁਸਾਂ ਦੋ) ਪੰਲੋਂ ਡੂਤ' (ਕਾਨ) ਕੁੱਧ, ਲੱਭ, ਨਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਨ ਦੋ ਭੰ /ਵੋਚ' ਰੱਲ ਗਹੇ 

ਹਨ; (ਭਾਫ' ਨਾਰਾਂ ਨਗਰ 2ੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੈਮਰਨ ਨਾਲ ਗੱਠਆ' ਗਹਿੰਟਾ ਹੈ/) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਨਤ ਅੰਦਰ, ਹਸ਼ੌਲ਼ਾੰ 
ਨਦਾ-ਮ/ਭਰ' ਪ੍ਰਡੂ` (ਪਰਕਾਲ ਦ) ਲੱਤ (ਲਗਦੀ ਗਹਿੰਦੀ 242... 

ਨਾਨਕ, ਅਉਗਣ ਵੀਸਰੇ, ਰ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਗੁਰਿ(ਨੁਰ) ਰਾਖੇ `ਪਤਿ(੪ਤ) _ ਤਾਹਿ(ਤਾ?? ॥੪॥੧੫॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 



.-ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਆਤਗੁਰੂ' ਓਨੂੰ ਲੰ ਪਤ ਰੱਝਣਾ ਹੈ, ਭਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਸਭ? #/ਹਆਣੀਆ ਦੂਰ ਹਾੱ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ (ਅਹਨਾ) ੧ (ਘਨੈਲਾ)0 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਨਾਨਕ, ਬੇੜੀ ਸਚ(ਨਠ) ਕੀ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੱਚ (ਬੰਦਗੀ) ਦੀ 

ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ(ਲੰਜਾਰ?8 
ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਰ ਹੋਈਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ 

ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸੱਠ (ਪਰਤੂ ਦੰ #ੱਟਗ£) ਦਾ ਲੜਾ ਭਣਾ ਕੈ, ਗਰ ਦੌੜਾਂ ਰਾਠੀ' (ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੱ? ਪਾਰ 
ਹੈ ਲਾਲੀਟਾ ਹ/... 

ਇਕਿ(/£ਕ) ਆਵਹਿ, (ਆਵ/?? ਇਕਿ(/£ਕ) ਜਾਵਹੀ, (ਲਾਫਨੰ? 

-__ ਪੂਰਿ(ਊਰ) ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰਿ(ਅਠਕਾਰ?/ 

_ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਭਰਪੂਰ _ਹਉਮੈ ਨਾਲ 

...(ਲੰਵਾਂ ਲੋ? ਪੂਰਾਂ ਦੋ ਪੂਰ ਅਠੰਕਾਰ /ਵੈਚ ਭਰੇ (ਸ਼ ਸੰਸਾਰ /ਵਲ) ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ ਗੰ ਜਲ ਲਾਂ 
6ਨ/... 

ਮਨਹਠਿ(ਮਨਹਨ? ਮਤੀ(#੩7? ਬੂਡੀਐ, 
ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਹੁਦਰੀ _____ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ? ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਸੁ ਤਾਰਿ(ਤਾਂਰ੭॥੧॥ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ___ਸਦਾ-ਸਥਿਗ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

... ਆਪ ਹੁਗਾ ਭੁੱ ਨਾਲ ਡੱਝ ਲਾਣਾ ਹ, ਮਿਤਿ ਜੀ ਵੀ ਦਿ 
ਡਾਰ ,ਇਇਨ ਹੀੰ/... 

_ ਗੁਰ ਬਿਨ , (/੪ਨ੭ ਕਿਉ (ਕੱ? ਤਰੀਐ _ ਸੁਖੁ (ਨ? ਹੋਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨਾਂ __ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ= 
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--ਉਰੂ (ਬਦ 2) ,ਬਨਾਂ /ਕੈਵੇ' (ਨੱਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ) ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਰਭੂ ਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੈ ਸਕਣਾ ਹੀ?... 

ਜਿਉ।/ਨ£? ਭਾਵੈ, ______ ਤਿਉ) ਰਾਖੁ (ਰਾਸ? ਭੂ, (ਡ 
ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ __ ਤੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸੈ? ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾ? ਦੂਜਾ __ਕੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸਰਾ __ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉ ਦੇ 3 1 ੨ ਤੇ 

--(6/ ਵਹਿਗੁਰੂ ਲੱ? ਤੰਨੂ” /ਨਵੇ ਵਾਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ” ਝਠਾ ਲੰ ਨੌਰਾ ਹਰ ਕੱਈਂ ਦੂਸਰਾ 
(ਆਸਰਾ) ਹਾੰ ਨੰ/... 

ਆਗੈ ਦੇਖਉ, (ਕਉ? ___ ਡਉਂ(ਡਏੰ? ਜਲੈ, 
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਦਾਵਾਨਲ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ 

ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰੁ(ਅਨੂਰ॥ 
ਪਿਛੇ ਹਰਿਆਵਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਅੰਕੁਰ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਉੱਗੀ ਹਰਿਆਵਲ 

...#ੱਗੀ ਦੋਕੇਟਾ ਹਾੰ ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗਾ ਭਲ ਰਠੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ #ਰਾਣੈ ਦਰਸ਼ਤ ਸੜ ਰਹੋ ਹਨ; ਅਰਲਾਤ ਮਨੁੱਡ 
ਬ੍ਰੁਰਗਾ ਹਂ ਹੌ ਕੋ ਮਰਾ ਰਨ ਹਨ), ਅਤੇ /ਹੈੱਡੇ ਬਨਨਪਤਾੰਂ ਟੇ /ਨੈੱਕੇ ।ਨੱਕੇ ਅੰਭੇਰਾਂ ਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਵੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਨਨਾ 
ਨ ਰਹੋ ਹਨ, ,/ਏਵੋ ਪਰਆਾਤਸਾ ਆਪਣੇ ਨੱਸਾਰ ਨੂੱ` ਲੜਾ /ਨਹਾ ਹੈ/)... 

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ, 
ਜਿਹੜੇ _ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ __ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 

ਘਟਿ(ਘਟ) ਘਟਿ(੫ਟ) ਸਚੁ(ਨੱਲ) ਭਰਪੂਰਿ (ਭਰਖੂਰ)1 
ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸਥਿਤ 

:--/ਉ8 (ਫਾਹਰਿਗੁਰ? ਰਾਗੀ" (/ਏਸ਼ ਨੱਸ਼ਾਰ ਟੇ ਜੀਵ) ਪੰਟਾ ਹੱਦ ਹਨ; ਉਨ ਰਾਗੀ ਨੰ /#ਨਨ' ਲਾਂਟੇ ਹਨ/ 
ਉਹ #ਦਾ-ਆਝਰ (ਪਰਨਾਤਨਾ)? &ਟ' %ਟ' /ਉਚ' ਗਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/... 

ਆਪੇ ਮੇਲਿ(ਮਲ/ ਰ ਮਿਲਾਵਹੀ, (ਲਾਵਾ) 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ __ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਆ 



ਸਾਹਿ(ਸ਼ਾਹ) ਸਾਹਿ(ਨਾਠ)? ਤੁਝ(ਤਡ? ਸੰਮਲਾ, ਨ 

(ਹਰ) ਸਵਾਸ ਨਾਲ _ (ਹਰ) ਸਵਾਂਸ ਨਾਲ _ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ 

ਕ੍ਦੇ _ ਨ(ਨਾਂ) ਵਿਸਾਰੇ ਉ(/ਵਸਾਰ?)॥ 

ਕਦੀ ਨਾਂਹ ਵਿਸਾਰਾਂ 

ਰ੍ ., 
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ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ(ਮਨੈਲ) ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ)॥੨॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ _ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

ਵਿ ਆਪਣੇ ੭/ਲ ਅੰਦਰ, ਹਜੂਗੀ /ਵੇ ਰਥਕੰ, ਸਰ ਲਇ 
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰੰ /... 

,.. (ਨ/ ਨਾਰੇੜ ਨ/ ਨੰ? ਤੰਨੂ ਨੁਆਨਾ ਨੁਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੀ (/ਨਰਟੇ /ਦਰ? /ਫੈਸਾਰਾਂ ਨਾ/... 

ਜਿਉ।(ਨ£? ਜਿਉ(ਨਉ? _____ ਸਾਹਬੁ (ਨਾਹਰ) ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਾਏ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਠਨ੨) ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ (ਅਊਤ੭ ਰ੍ ਪੇਉ।46੭% 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ ਰ 

-..'ਿੰਦੇ' ਨਵੀ” ਸਹੇੜ (ਮੋ? ,ਹਰਦੇ ਅੰਟਰਾ ਫਲਣਾ ਜਾਵੇ, ਸਣ ਤਿਜ 
ਕਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾ ਰਰਾਂ/... 

`ਮਨੁਨਨਨ) ਤਨ (ਤਨ? ਤੇਰਾ ਰ ਤੂ? ਧਣੀ, 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ 

ਗਰਬੁ (ਨਰਕ) ਨਿਵਾਰਿ(/ਨੋਫਾਨ) ਸਮੇਉ(ਨਮ£? ॥੩॥ 
ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਇਆ ਰਹਾਂ 

--.(ਹੈ/ ਨਹਠੇਲ ਨ/? ਨੌਰਾ ਅਨ ਅਤੇ ਤਨ ਤਰਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੰ ਇਸਦਾ ਆਲਕ' ਹੈ? (ਐਰਪਾ ਕਰੇਂ ਮੰ” 
ਆਪਣ?) ਹਨੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ (ਤਰੇ /ਵਲ) #ਮਗਆ ਰਹਾਂ/ 

ਜਿਨਿ,(ਨਨ? ` ਏਰੁ (੬ ਜਗਤੁ (ਜਗਤ) ਉਪਾਇਆ, 
ਰ ਇਸ ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ _ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
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ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ (/ਉਭਵਣ)? ਕਰਿ(ਕਰ) ਆਕਾਰੁ (ਆਕਾਰ)॥ 
ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣਾਕੇ _ ਸਰੂਪ 

ਸਿ ਨ ਸਿ ,ਏਸ਼ਾ ਲਗਤਾ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... 

| . ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਭਰਨਾ? ਚਾਨਣੂ (ਜਾਨਣ) ਜਾਣੀਐ, 
_ਗੂਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ________ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਮਨੁ? ਮੁਗਧੁ(#ਨਧ) ਗੁਬਾਰੁ (ਜੁੜਾਰ)॥ 
ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ੍ ਮੂਰਖ, ਮੂੜ੍ਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਂ ਅੰਧਕਾਰ 

---(ਇਸ ਰਹੱਸ ਦੋ? ਜਾਨਣ ਨੂੱ' ਨਰ ਦੀ ਨਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਨੀ ਸਮਡੀੰਦਾ ਹੈ, ਨ ਏ #ਡੇ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ 

ਏ (ਅਵਰਾ ਤਾ) ਗੁਬਾਰ (ਨੀ “ਗੰਰਿਆ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ/2... 

ਘਟਿ(ਘਟ? ਘਟਿ(੫ਟ? ਜੌਤਿ(ਜੱਤ? ਨਿਰੰਤਰੀ, 
ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 

ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ(ਲੁਰਮਤ? ਸਾਰੁ (ਮਾਰ) __ ॥੪॥ 
ਸਮਝੀਦਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਆ ਤੇ ਐਲ 

ਸਿ ਪਤ ਸਗ ਪਰ /ਏਸ? ਤੱਤ' ਨੂੱ' ਹਰ 

_ ਕਡਣ ਲੋ) ਓਪਦਸ਼` ਨਾਲ 2 #ਮਡੀਦਾ ਹੈ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨਰਨ=) ਜਿਨੀ(/ਨਨੁ?? ਜਾਣਿਆ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ 

ਤਿਨ(ਏਨ੍ਹ? ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸਿ(ਸ਼ਾਲਾਲ਼)॥ 

ਹਲ ਰਾ ਰਗ ਮਾ ਨੰ (੫ਜਰਨਾ ਭੂ ਲਨ &ਆ 6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੀਏ, ਭਾਫ 
ਉਨਾ ਨੂੰ ਹੱਨ ਪੱਠੇ ਆਕੀ... 

ਸਚੇ ਸੇਤੀ `____ਰਲਿ(ਰਲ? ਰ ਮਿਲੇ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ, ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਨਾਲ 
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ਸਚੇ ਗੁਣ __ ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਗਾਸ)॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ . 

--.#ੱਟਾ=ਓੈਰ (ਪੂ? ਨਾਲ ,ਏਕ' ਕੇ ਹੱਣ ਦੁਆਰ; ਸਦਾ-ਲਰ (ਖਰਨਾਤਨਾ) ਦੇ ਗੁਣ (ਓਸ ਲਵ ਟੇ 

/ਹੋਰਦੇ ਅਫਰ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮਿ(ਨ%? ਸੰਤੇਂਖੀਆ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ//ਡ? ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ(ਪਾਨ)॥੫॥੧੬॥ 

ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ 

-<>੦/ ਨਾਨਕ/ (ਅਨੇਹੇ ਲੰਫ? ਪ੍ਰ੍ਡੂ ਨ% (ਦੇ ਨੈ#ਰਨ ਨਾਲ)? ਤਖਤ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰਾ 
5 /#ੈੱਦ (ਨਟਾ? ੫ਰਨਾਤਨਆਾ ਦੀ ਹਲੂਗੰ /ਭ (ਗਹਿਂਟੀ ਹੈ/) 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੰਰਾਨ? ੍ ਰ ਮਰਲਾ।ਅਹਿਲਾ) ੧ ।ਮਹਨਾ?॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਪਹਿਲੀ 

ਸੁਣਿ(ਨਣ? ਮਨ, _ ਮਿਤ ਪਿਆਰਿਆ, 
ਸਰਵਣ ਕਰ ਚਿੱਤ ਦੋਸਤ, ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 

ਮਿਲੁ, (/#ਲ) _ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ ॥ 
ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਇਹ 

(ਨ/7 ਨੌਰੈ %#ਠੇ £ਤ੍ਰ_ #ਨਾ/ ((ਨਆਨ ਨਾਲ) ਨਣ, ,£ਹ' (&ੱਦਗਾਂ ਹੀ ਵਾਹਗੁਰੂ? ,ਲਾਪ' ਦਾ (ਨਕ) 
#ਸਾਂ ਹੈ/.., 

ਜਬ __ਲਗੂ,(ਲਗ)? ____ ਜੋਬਨਿ(ਜਝਨ) ਸਾਸੁ(ਨਾਨ? ਹੈ, 
ਜਦੋਂ __ਤਕ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸੁਆਸ ਹਨ 

ਤਬ ਲਗੁ, (ਲਗ) ਇਹੁ (&ਹ) _ਤਨੁ(ਤਠ੭ ___ ਦੇਹ ॥ 
ਉਦੋਂ __ਤਕ `_ਇਹ ਦੇਹੀ _'ਸਰੀਰ 

---ਸੰਦ. ਤਕ ਨੁਆਨਾ ਟੇ ਨੁਆਨ' (ਲਲ' ਰਹੇ ਹਨ) ਉੰਦੱ' ਤਕ ਨੰ /ਇਹ' ਨਗਰ ਤ' ਟੋਟਾ (ਕਸ)? ਹਨ... 
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ਬਿਨੂੰ/ਨ? ਗੁਣ, ਕਾਮਿ(ਕਾਨ? ਨ(ਨਾ? _ ਆਵਈ, 

ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ____ ਕੰਮ ਵਿਚ,ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ __ ਆਉਂਣਾ 

ਢਹਿ ਢੇਰੀ __ ਤਨੁ (ਤਨ) ਖੇਹ ॥੧॥ 

ਢਹਿ ਕੇ - '_ ਛੋਟਾ ਢੇਰ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ 

...ੰਨਾਂ ਲੱਨਆਲੀਆਂ ਦੇ (/ੈਸ਼ਾ ਸਗੀਰਾ ਨੰ ,ਕਸ੍? ਕੱ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣ” ਤੇ ਆਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਨ ਨੰ ਲਹ ਲੇ ਨੁਆਹ 

ਦਾ ਢੰਗ (ਹੈ ਲਾਣਾ ਹ/2... ਰ੍ 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਲੈ `_ ਲਾਹਾ ਘਰਿ(੫ਰ) ਜਾਹਿ(ਲਾਹ)॥ 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ __ਲੈਕੇ __ਲਾਭ _ਘਰਨੂੰ ਜਾਹ 

....(ਨੰ?? ਸੌਰੇ ਮਨ/ (ਪਰਭੂ ਝੰਦਗਾ ਦ2 ਲਾਹਾ ਭੰਕੇ (ਆਪਣੇ ੪ਰਆਤਨ? ਘਰ' ਨੂੱ` ਜਾਹ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨਰਨ੧) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) __ਸਲਾਹੀਐ 
_ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ 

। _ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਭਾਹਿ(ਡਾਠ)0੧0 _ ਰਹਾਉ॥ 

<.#ਨਾ/ ਆ ਪੂਡੂ? ਨਾਮ ਲਾੰ ,#ੈਡਤ ਮਲਾਹ ਕੀਲ, (ਏਸ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਦੀਂ ਅੱਜ ਟੂਰ ਹੈ ਜਾਈ 64... 

ਸੁਣਿ(ਨੁਣ) ਰ ਸੁਣਿ(ਨਣ) ____ ਗੰਢਣ(ਨੰ੪ਣ) ਗੰਢੀਐ, 
ਸੁਣਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਗੰਢ ਲਈਏ 

1 ਲਿਖਿ/ਨ%/ ਪੜਿ ਪੜ? ਬੁਝਹਿ(ਡੁੜ/5? ਭਾਰੂ (ਭਾਰ)॥ 

ਗਿਤ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਦ ਬੇੜ 
..-(ਧਰ#' ਟੀਆਂ ਗਲਾ? ਨਣ ਲੁਣ & (ਅਕੱਤਾਂ £ਟਫਾਨ) ਨੰਡੱਧ ਗੰਢ ਡੰਦੋ ਹਨ; (ਭਾਵ ਭੜਦਾਂ ਟੀ ਗੰਇਿ ਤੁੱਪਾ 
ਅਥਵਾ ਜੜ ਤੜ' ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ,ਲੈਥ' ਪੜ ਕੇ (ਕੱਲਾ ਦੋ? ਲੱਲਭਾਰ' ਤੱ ਡੁੜਣ (ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੌ? ਹਨ... 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ।/ਉਸਨ? __`_ ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਹਨੈਸ਼? ਅਗਲੀ, 

ਹਉਮੈ ___ ਰੋਗੁ (ਨਨ) ਰ੍ ਵਿਕਾਰ /ਵਕਾਰ/ ॥ 
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ਆ ੨੩੬ ਚਂ 

6 ੨੭ ਅੰਕ ੨੦ ਰਾ ਰੇ ੮੧ ਹਣ ੨੧ ਸਿਘ 6. ਨ ਦਾ 

/ 

੧ਹ> % 
ਨ । 

ਆ. ਨ ਕੁ ਖਤ 
“8 =ਟ2 4 ਰ੍ ੍ -੨੩੩੬=== = (” 

੭ 1 ੨੩ ਰ੍ ਰ੍ ਆ &.% 

..(ਰ ,ਉਰੇ ,੬ਜ) ,ਉਨ ਰਾਤ ਭਰਤ ਨਾ (ਲਗੰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜੱਤੀੰ /ਉਠਵਤਾ ਛਾ? ਡੰੜਾ; 
ਰਨ ਓਨਾ (/ਵਅਆ7੫ਆ' ਗਹਿਂਦਾ ਹੈ). 

ਓਹੁ (6੦) `ਵੇਪਰਵਾਰੁ 6 ਅਤੌਲਵਾ , (ਅਤੰਨਫਾਂ 
_ ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੇਫ਼ਿਕਰ, ਨਿਡਰ _____ __`_ ਤੋਲ ਰਹਿਤ, ਅਤੁੱਲ 

-` ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਰਮਤ) _ ਰ੍ ਕੀਮਤਿ (ਕਤ) _. ਸਾਰੁ (ਸ਼ਾਠ)॥੨॥ 

- ਉਹਾਂ (ਪੜ? ਨਗ ਲਤ 
ਤੀਨੈਅ/ਨਧਨਿਆ ਨਗ ਜਾਂ ਸਕਦਾ; ਕੰਫਲ) ਨੁਰ(ਸ਼ਝਦ' ਦ? #ਤ ਰਾਠੰ' ਨੰ ਉਸਦੇ /ਡ ਦੀ ਨਠੰ ਨੱਡੀੰ 
ਲਾਂ ਕਦਰ ਪਾਈ ਲਾ ਸਕਦਾਂ 2/... ਰ੍ 

ਲਖ _ਸਿਆਣਪ ___ ਜੇ ਕਰੀ ,(ਕਠੰ? 

ਲਖ ____ ਸਿਉ(ਨਉ? ਪ੍ਰੀਤਿ(੫/੩੭ ਮਿਲਾਪੁ (/ਨਲਾ? ॥ 

...(ਜੌਕਰ? ਮੰ" ਲੱਖਾਂ ਗੀ ਲਤੁਰਾਲਆਂ ਕਰ ਲਵਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂੰਮ ਤੋਂ ਔਲ-#ਲਾਪ' ਦੀ ਕਰ ਲਵ. 

ਬਿਨੁ (ਨ? _ ਸੰਗਤਿ(ਸੱਨਤ) ਸਾਧ, ਨ(ਨ$ _ ਧ੍ਰਾਪੀਆ, 
ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 

ਬਿਨ ($ਨ) _`___ ਨਾਵੈ (ਨਾਦ) ਦੂਖ ____ ਸੰਤਾਪੂ(ਸੰਤਾ੫॥ 
ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼, ਜਲਣ 

-- (ਖੇਰ? ਨਾਹ ਸੰਗਤ ਪੀ ਅਤੇ (ਪ੍ਰ੍ੜੂ) ਤੀ 
ਰਨ /2... 

_ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਪਿ(ਲ%? ਜੀਅਰੇ . ਛੁਟੀਐ, 

ਹਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੇ! ਜਿੰਦ! ` _ _ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

_ਗੁਰਮੁਖਿ(ਲਰਨ) ਰ . _ਢੀਨੈ ਰ ਆਪੁ(ਆ੦)॥੩॥ _ 
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ਨ” 2 ਨ ੧੧੫ ( ਨ ੫ਲਿ ਦਾ ੩ ੩ ਹੈ 2 ੧੧੮ “ ੭੧੬ 
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2ਤ੨ 

%, (੮੪ ਾ << ੧) _& ੮ $, ਕਤ ੭ ਨ ੮ ੮੨ ਰ ਅੰਕ ੨੦ << ੬੨੩ ਲ [# << ਪਿ 

“ਮਹ ੭ ਨ ੧ '੧== “--- 

੪੬-੨੨ ” ੫ 

__...ਨ/ ਮਲੰਣੇ #ੱਦੋ/ ਹਗਾਂ ਦੇ (ਨ%) ਜਪਣ ਨਾਲ ਨੰ (ਨੰਨਾਰ 2? ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ਨੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ 
ਗਾਗ' (ਹਗੀਂ ਨਾਨ ਜਪਣ ਵਾਲਾ)? ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੂੰ` ਪਛਾਣ ਲੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸੜ ਲੰਦਾ ਹੈ/... 

ਤਨ (ਤਨ) ਮਨੁ (ਮਨ) ਗੁਰ ਪਹਿ ਵੇਚਿਆ, 

ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਮਨੁ(#ਨ) ਦੀਆ, ਸਿਰੁ,(/ਨਨ? ____ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ॥ 
ਚਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ `ਸੰਸ ਨਾਲ, ਸਮੇਤ 

... (ਨਸੇ ਧਰਸ-ਸਾਧਕ' ਨੰ. ਆਪਣਾ? ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਕੱਲ ਵੇਰ /£ੱਤਾ ਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੋ ਨਾਲ ਅੰਨ 
ਵੀ ਦੇ /ਇਤਾ ਨੈ, (ਭਾਵ ਤਨ' ਅਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾਂ ਸੱਭ' ਨੂੰ” ਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅਤਗੁਰੂ ਅੱਨੇਂ ਨਖਗਤਾ ਕਰ /ਏੱਤਾ ਹੈ)... 

ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ (/ਉਭਵਣ? `_ ਖੋਜਿ(ਐਜ) ਢੰਢਂ ਲਿਆ, 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ _ਖੋਜ ਕੇ ਲਭਿਆ (ਭਾਵ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ) 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ੧? ਖੌਜਿ(ਮਜ) ਨਿਹਾਲਿ(#ਨੋਹਾਲ)? ॥ . 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਿਹਾਰ ਲਿਆ 

--(#ਓਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਸ#ਗਤ' ਹੱਣ ਫਾਲੇ ਧਰ#-ਨਾਹਕ' ਨੰ ਸ਼ ਪ੍ਰ੍ਡੂ ਨੂ? ,ਤਨਾਂ ਲੱਕਾਂ /ਇਚ' ਥੱਲੇ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੱਤਾ ., ਗੁਰੂ ਲੀ ਨਨਲੁੱਸ਼ਤਾ ਰਾਗੀ (ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /ਨਰਦੇ ਅੰਟਰਾ 2) ਲੱਜ ਲੇ ਦੋਖ ,ਨਿਆ ਹੈ/... 

ਸਤਗੁਰਿ, (ਸਤਗੁਰ) ਮੇਲਿ(ਮੌਲ) _ ਮਿਲਾਇਆ, 
ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ 

ਨਾਨਕ, ਸੌ ਪ੍ਰਭੁ (੧੩੭ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? ॥੪॥੧੭॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

<੦/ ਨਾਨਕ: ਸੱਓਂ ਆਤੈਗੁਰ' ਨੰ (ਸੰਭਰਨ ਤੱਰ ਤੇ ਸ#ਗਤ ਹੱ ਹੱਠੇ ਦ; ਭੜਦ)  #ਲਾਮ ਰਾਗੀ? 
ਉਨਾ ਪ੍ਰਝੂ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਕਰਵਾ /ਏੱਤਾ ਹੈ/(ਡਾਵ ਹੁਣ ਉਸ ਹਰਮ-ਸਾਧਕ' ਨੂੰ” ਸ਼ਹੰਹੇਲ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜਰ ਲਗਣ 
ਲਗਾ /£ਆਨ ਹੈ) 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੀਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧(ਘਨਲਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਮਰਣੈ "ਕੀ . ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ, (ਨਨ? 
ਮਰਨ, ਮੌਤ ਦੀ ਰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ 

ਦਾਨਾ ” ਦ ਆ 4 ੨੬ ਈ= ਦੀ ਵਲ - ਚ ੩ = 149 ਮਸਲ ਜ ਨ ਨ ਦਾਦ ਤਾਜਾ ਤ ਤਰਸ 
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ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ(ਨਨੰ? ਆਸ ॥ 

ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਹੀੱ ਇੱਛਾ, ਖਾਹਿਸ਼ 
= 

.--(%9ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਤਾ ਨਾਲ) ਨੱਤ ਛਾ ਭੈ ਨਠੰ' (ਗੰਦਾ) ਅਤੇ (#7ਆਫ£) ਜੀਫਣ ਦਾ ,£ੱਛਾ ਵੀ 

ਨਹਾ” ਗ/ਓਟੀ/... 

ਤੀ) ਸਰਬ ਜੀਆ(ਜਆ? __ ਖ੍ਰਤਿਪਾਲਰੀ, (ਪ੍#ਆਾਲਨੰ? ਤੂਤ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ' 

ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ॥ 
ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸੁਆਸ ਗਿਰਾਹੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ 

...(ਹ/ ਪਰਮਾਤਆਾ/) ਤੂ ਸਭ ਲਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੀ 

(ਤੰਗ) ,/ਓਸਾਬ /ਕੈਤਾੜਾ /ਵੈਚਾ ਹਨ... 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨਰਆਕ? ਤਤ) ਵਸਹਿ, (ਵਗ? 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਉ(/ਨ$ੰ? ਭਾਵੈ ਤਿਉ(/56? ਨਿਰਜਾਸਿ(/ਨੈਰਨਾਨ? ॥੧॥ 
ਜਿਵੇਂ __ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਿਵੇਂ ਨਿਰਣੈ, ਨਿਬੇੜਾ 

...ਉਰੂ ਦੀ ਲਨਨੁੱਖੇਤਾ ਰਾਗਾੰ' ਤੂੰ (ਜੰਢ ਦੋ) ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਲ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ /ਫ੦ ਨਵੇ” ਤੰਨੂਹ ਲੱਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ, /ਤਵੇ' ਨੀਂ (ਸਨਗਮਤ ਹੰਠੇ ਹਟੇ ਧਰਨਾ-ਨਾਹਕ' ਦੇ ਸੱਤ ਅਸ਼ੱਤ ਦ) /ਨੈਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈੱ'/... 

ਜੀਅਰੇ, ਰਾਮ ਜਪਤ __ਮਨੁ(ਮਨ) ਮਾਨੁ (ਮਾਨ? ॥ 
ਹੇ! ਜਿਊੜੇ ! _ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਮੰਨਣਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ 

--ਹ/' /ਨੜ / ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਨ /ਨੈਸਰਨ ਨਾਲ ਗੀ ਅਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ/(ਡਾਵ ਅਨ /ਟਕਾਉਂ /ਚ' ਆਉਂਦਾ 
ਹੀ)... ਰ 

ਅੰਤਰਿ (ਅਤਰ) `__ਲਾਗੀ ਜਲਿ(ਲਲ? _. ਬੁਝੀ, 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਲਣ, ਸੜਣ ਬੁਝ ਗਈ 

ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁ ਖਿ,ਨਨਨ੨੭ ਗਿਆਨੁ /ਨਆਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ _ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' ਸੋਝੀ ਠਹਿਰਾਉ 
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੭ ੧ ਗਖ ਲ ਲਾ. ੧੨੨੮੩੩੬=-__ ਰਲ, 

ਘ# ੦ ਆ ਚ 

ਓਰ ਆ ਨੈਨਾ ਨਾਲ /ਹਰਦੇ /ਵੇਚਨਨੀ 
(ਊਸਨਾ ਭੂਪ? ਸਲਣ ਝੜ ਕਈਂ ਹੈ/... 

ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ(ਨਤ? ਲੇ ਜਾਣੀਐ, 

ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ,ਅਵਸਥਾ ਸਮਝੀਏ 

ਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸੰਕ(ਸਕ) ਉਤਾਰਿ(ਉਤਾਨ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਏ, ਮਿਲ ਲਈਏ ਸੰਸਾ,ਭਰਮ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਹਟਾ ਕੇ 

ਘਾ ਦੇ 

... (ਹਟੇ ,ਵੈਲ? ਲੱਨ ਭਰਨ /ਨਟਾ' ਕੈ ਲਓਗੁਰੂ' ਨੂੱ' /ਨ#ੈਲਣਾ' ਲਾਗੀਟਾ ਹੈ, (/2ਵੇ' ਆਪਣੇ ਮਨ` ਦ?) ਅੰਟਰਨਨੀੰ 
#ਫਸਕਾ' ਦੀ ਸਸ਼ਡ' ਧੰ ਜਾਂਦੀ ਹੰ/... 

ਮੁਇਆ।(%£ਆ? ਜਿਤੁ(ਨਤ) ਘਰਿ(੫ਰ) ____ ਜਾਈਐ, 
ਮਰਨ ਪਿਛੋੱ ਰ੍ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਝਿਤੁ(੬ਤ? ਜੀਵਦਿਆ।(ਜੰਵਟਆ? ਮਰੁ (ਮਰ) ਮਾਰਿ(ਨਰ) ॥ 
ਉਸ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੁਆਰਾ 1 3 1 

,..ਇ਼ਹੜ ਘਰ /ਦੈਜ਼ਾ ਅਰ ਕੰ ਲਾਲੀਦਾ 6, ਉਥ (ਨੇ ਆੰਢਨ /ਵੈਲ ਗੀ /ੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ? ਮਰਨ 
ਨਾਲ (ਡਾਵ' ਸੱਸਾਰ ਏ ਨਹ #ਆਜਏਆ ਤੱ #ਰਕੰ ਅਥਵਾ ਆੰਵਨ #ਕਤ' ਹਕ? ਪੁੱ ਲਾਲੀਟਾ ਹੈ/.., _ 

ਅਨਹਦ ਸਬਦਿ(ਮਝਟ) ਸੁਹਾਵਣੇ, 
ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ` ਸੁੰਦਰ 

ਪਾਈਐ ਰ੍ ਗੁਰ ਦੀਚਾਰਿ(ਗੰਚਾਰ? ॥੨॥ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ__ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 

..(&ਵ? ਸਤਗੁਰ ਦਾ /ਨ/&ਆ ਰਾਹ ਨੁ ਅਨਹਦ-ਸ਼ੜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਲੀਟਾ ਹੰ/... 

` ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਈਦਾ 

ਤਹ (ਤਨ? ਹਉਸੈ ____ਰੌਇ ਬਿਨਾਸੁ (8ਨਾਗ) ॥ 
ਉਥੋਂ ______ ਹੰਕਾਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼,ਸਮਾਪਤ 
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੭ ੧੩੩ ਘਟਣਾ ੧੮੨੨, ਨਰ ਰਲ 6, 

(੧੬ ਜਰ ੧੦- 
ਆ ਚ 

...ਤ ਨਠੱ' ਅਨਹਦ ਸ਼ਝ਼ਟ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾੰ (/ਹਰਟੋ) /ਵਨੰ ਨੰਕਾਰ /ਫੈਨਾਲ਼ ਹੌ ਜਾਂਣਾ ਹੰ/... ਰ 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਵਾ ਆਪਣਾ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ___..__ ਸੇਂਵਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ __ ਆਪਦਾ 

ਹਉ (ਹਉ? ਸਦ ਕ੍ਰਬਾਣੈ ਰ ਤਾਸੁ(ਤਾਨ? ॥ 

ਮੈਂ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

(ਨੰ) ਆਪਣੇ ਅੰਤਗੁਰੂ` ਨੂੰ ਨੈਮਰਣਾ ਹੀ, ਨੀ ਰਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਤੱ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਂਟਾ ਹਾਂ? 

ਖੜਿ (੪੩) ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਐ, 

ਖੜਕੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮੁਖਿ,#5) ਹਰਿ(ਹਨ) ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ(ਨੋਵਾਨ? ॥੩॥ 
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ,ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਾ,ਟਿਕਾਣਾ 

...(ਨੈਸਦੇ) ਨੁੱਖੇ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ=ਨਾਨ ਦਾ ਨੈਵਾਨ (ਗਓਇਾ ਹੈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਲੀਂ ਦਰਗਾਹ /ਏਜ਼ (ਲਾਕੇ (ਆਰਾ 
ਨਤਕਾਰ ਟਾ /ਨਰੰਪ) ੫/ਨ?ਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ/... 

ਜਹ(ਜਹ? ਦੇਖਾ(ਦਖ)? _____ ਤਹ(ਤਨ? ਰਵਿ(ਰਵ) ਰਰੇ, 
ਜਿਥੇ ੍ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਰਵਿਆ,ਸਮਾਇਆ ਰ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸਿਵ(ਨਫ) ਸਕਤੀ(ਸ਼ਕਤ?) ਕਾ ਮੇਲ (ਮਲ) ॥ 

ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਚੇਤਨ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰਚਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 

--ਓਤਨ' ਅਤੇ ਅਲੰਤਨ' ਭਾਵ' ਲੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਕਤਾ ਤੱ ਲੂੰ (ਕਰਤਾ &ਰ=' ਨੰ ਨੱਸ਼ਾਰ' ਦਾ ਉੰਤਾਤਾਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਨੰ” 

/ਲੈੱਹਰ ਫੀ ਨਜ਼ਰ ਮਰਣਾ ਹ$ ਉਧਰ ਨੰ ਪ੍ਰਭੂ ਓਸ ਉਤਪਤੀ /ਵਲ) /ਵਆਪਕਾ ਗਹੰਟਾ ਹੈ /... 

ਤ੍ਰੁ(ਉਨ) ਗੁਣ ਬੰਧੀ ਦੇਹੁਰੀ, 
ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ, ਤੱਤਾਂ ਬੱਝੀ ਸਰੀਰ 

ਜੋ ਆਇਆ ` ਜਗਿ,(ਜਗ) . ਸੋ ਖੇਲੁ (ਖੋਲ) ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਡ 

...ਨਨੱ? ਸਗੰਰ ਈੱਨਾਂ ਗੁਣਾਂ (ਰਲ, ਤਨੀਂ ਅਤੇ ਸਤ ਇਲ) ਭੱਡਾ ਗੋਇਆ ਹੰ/ #ੋਹੜਾ (ਜੀਵੇ ਵੀ. ,।£ਸ? 
#ੱਲਾਰ /ਦਲ ਅਗਏਆ ਹੈ, (/ਤਨਾਂ ਨੁਣਾੰ /ਵਲ' ਬੱਡਾ ਗਇਆ? ਉਹ (ਜੀਵਨ ਛ?) ਧੌਡ` (ਸ਼ੰਡਣਾ /ਨੈਹਾ)... 
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(੧ ਸੁ ੧੦. ਅਰ ਚ 

ਵਿਜੋਂਗੀ, ਦੁਖਿ(ਏ% ਵਿਛੁੜੇ, 

ਮਨਮੁਖਿ, (#ਨਨ£? ਲਹਹਿ।(ਲਹ/ਹ? ਨ(ਨਾਂ? ਮੇਲੁ (ਮੈਲ?) ॥੪॥ 

ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ,ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' ਮਿਲਾਪ,ਅਭੇਦਤਾ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਅਗਰ ਲਗਣ' ਵਾਲ, ਕਦੋ ਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਅਭੌਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗੀ' ਕਰ' ਸਕਦੋ/ (ਹਾ /ਵਕਾਰਾਂ 
ਈਂ ਮੌਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ 5? #ਛੜੇ ਹੁੱਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ,ਏਸ਼ /ਦਨੰਗਾ ਦੇ ਦੁਇ ਕਰਕੇ /ਫਰ' /ਵੈਛੜੈ ਹ$ ਗ/ਹਂਦੇ 
ਹਨ/2... 

ਮਨੁ (ਮਨ? ਰ ਬੈਰਾਗੀ, ਘਰਿ(੫ਰ? ਵਸੈ, 
ਚਿੱਤ : ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਸਚ(ਸ਼ਠ? ਭੈ ਰਾਤਾ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ __ (ਨਿਰਮਲ) ਭੈ,ਅਦਬ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ 

...(੪ਰਨਾਤਨ #ਲਾਪ' ਲਣ) ਵੌਰਾਗਵਾਨ /ਨੱਤ; #ਦਾ-ਸਝੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ /ਨੈਰ#਼ਨ ਭੰ /ਵੇਨ ਗੱਗਆ' ਹੋਇਆ; 
__ (%੫ਣ)? ਘਰ #ਲ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ,ਨੈੱਨ' ਸਰੂ ਜ਼ /ਟਕਿਆ ਗੰਹਿੰਦਾ ਹ/... 

ਗਿਆਨ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਗਿਆਨ 

ਬਾਹੁੜਿ (ਤਾਹੜ) 
ਦੁਬਾਰਾ _ 

ਮਹਾਰਸੁ(ਨਹਾਂਨਨ? 

ਅਲੌਕਿਕ ਅਨੰਦ 

ਲੂਖ 

ਭੋਂਗਵੈ, 

_ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਨ।ਨਾਂ) ਹੋਇ ॥ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

... (ਸੰ) ਖਰਮਾਤਨ /ਨਆਨ ਦੇ ਅਲੱਕੈਕ' ਅਨੰਟ' ਨੂੰ” ਆਣਦਾ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ /ਣ) ਏੁਬਾਰਾ (ਮ0ਡਆਵਾੰ 
ਪਟਾਰਲਾਂ ਦ?) ਡੁੱ£ ਨਗ ਲਗਟਾ/... ਰ੍ 

ਨਾਨਕ, ਇਹੁ (/੬ਨ) ਮਨੁ (ਨਨ ਮਾਰਿ(ਮਆਰ) ਮਿਲੁ,(/ਨਲ) 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਇਸ ਚਿੱਤ ਮਾਰਕੇ - ਜੁੜ,ਮਿਲਾਪ ਕਰ 

ਭੀ ਫਿਰਿ(/ਟਨ) ਦੁਖ।£੪) ਨ,ਨਾਂ? ਹੋਇ॥੫॥੧੮॥ - 

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ __ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 

ਘ 
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---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ /ਏਨ /8ਤ' ਨੂੰ” (#ਹੱਇਆਵਾੰ /ਵਕਾਰਾਂ ਫਲ) ਮਾਰਕ, (ਪਡੂ ਨਾਲ) /#ਲਾਘ ਕਰ, /ਟੈਰਾ 
ਦੁਸ਼ਾਰਾ (ਕਦੀ /ਇਛੜੇ ਦਾ) ਦੁੱਡ' ਨਠੀੰ” ਹੱਏਗਾ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਤਾਰਾਨ) ਮਹਲਾ।:ਨਹੇਲਾ) ਰੱ ੧(ਘਨਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਏਹੁ/2ਠ) ਮਨੋਂ ਮੂਰਖੁ(#ਰਖ? ___ ਲੋਭੀਆ, 
ਇਹ ਮਨ __ ਬੇਸਮਝ ਲਾਲਚੀ 

ਲੌਭੇ ਲਗਾ ਲੱਭਾਨੁ(ਲੌਤਾਨ? ॥ 

ਹਾ ਮਨੋ ਲੋਲ#ਡ ਅਤੇ ਲਾਲਲਾੰ ਹੈ, ਨ ਨਾਲ਼ਲ /ਫਚਾ ਲਭਾ/£ਮਾਨ ਹੱਕੇ ਛੱਨਆ 
ਆ ਹੈ/... 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਦ) ਨ(ਨਾ? ਭੀਜੈ ਸਾਕਤਾ, ਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੂਜਕ 

ਦੁਰਮਤਿ(ਟੁਰੱਤ) ਆਵਨ (ਆਵਨ? ਜਾਨੂ(ਜਾਨ) ॥ 
ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 

--772% ਦਾ ਪਲਕ ਆਤਗੁਰੂ' ਦੇ ਸ਼ਝਣ' /ਵੋਚਾ ਨਠਾੰ' /ਭੱਜਦ; ਅਤੇ ਆਧਣਾਂ ,ਏਸ' (#7ਆਵ?? ਥੱਠਾੰ 
ਭਰਤੀ ਕਰਕੀ (ਉਸ਼ਣਾ ,ਏਸ਼ ਸੰਸਾਰ /ਏਲ) ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਠੋਆ ਗਹਿਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਰ ਲੰਮੇਣ ਮਰਣ 

ਦੇ ਜੱਕਰ /ਫਚ ਆ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ/2... 

ਸਾਧੂ ਸਤਗੁਰੁ(ਸ਼ਤਨੁਰ) ਜੇ ` ਮਿਲੈ, 
ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ `___ ਮਿਲ ਜਾਏ 

ਤਾ।ਤਾ) _ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ (ਨੈਧਨ) ॥੧॥ 

ਤਾਂ,ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ _ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 

,.-ਲੰਕਰਾ' ਮ੍ਰੱਸਟ' ਭਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਅਓੰਗੁਰੂ ਦਾ #ਲਾਪ' ਹੈਂ ਲਾਲ, ਤਾਂ ਲੱਨਆਣੀਆਂ ਟੇ #ਫ਼ਾਨੇ (੫ਰਲਾਤਨਾ) ਨੂੰ 
ਪਾ ਲਈਟਾ ਹੀ/... 

ਦਲ 

ਹ 

(ਹੈ| ਰੇ, ਹਉਮੈ ਛੋਡਿ(ਡੰਡ) ਗੁਮਾਨੁ (ਜੁਆਨ? ॥ 
ਹ ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ ਹੈਂਕੜ,ਹਉਮੈ 
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...ਨੇ/ ਸ਼ੌਨੇ ਮਨਾ/ ਨਕਾਰ ਤੰ ਹੰਕੜਾ ਛੱਡ ਫੌਰ/... 

< ਜਗਹ ' | _ ਹਰਿ(ਨਗ) ਗੁਰੂ(ਨ) _____ਸਰਵਰੁ(ਨਰਫਰ) __ ਸੇਵਿ(ਸੋਫ) ਤੂ 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗਰੂ ਸਰੋਵਰ . ਸੇਵ,ਸਿਮਰ ` ੂੰ 

ਪਾਵਹਿ(ਪਾਫ/?? _ ! _ਦਰਗਹ(ਫਰਗਈ)._ ਮਾਨੁ (ਮਨ) ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਾਉਂਦੇ ; (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ___ ਇੱਜ਼ਤ,ਵਡਿਆਈ __ ਠਹਿਰਾਉ 

...%੩? ਤੂੰ ਨਗੀਂ ਸਰੂਪ ਡ੍ਰੂ-ਸਰੰਵਰ ਦੀ ਸ਼ੌਵਾ ਕਰ (ਭਾਵ ਸ਼ਤਗੁਰੂ ਦੋ ਓਪਦੋੜਾ ਰੂਪਾਂ ਸ਼ਰੰਢਰ /ਵ ਜਗਆਂ 
ਮਗ, ,ਏਸ' ਨਾਲ਼ /ਨੈਰਮ਼ਲ' ਹੱਕ ਰੱਤੀ ਦਰਗਾਹ /ਵੈਚਾ /ਨੈੱਜ਼ਤਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ /... 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਜਪਿ(/ਜ੫) ਦਿਨਸੂ(/ਇਨਸ) ਰ ਰਾਤਿ, (ਰਾਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪ _ ਦਿਨ ਰਾਤ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ੨? ੍ ਹਰਿ(ਹਰ? ਧਨੂੰ (ਹਨ? ਜਾਨ (ਜਾਨ) ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ,ਪ੍ਰਭੂ ਦੌਲਤ __ ਜਾਣ,ਸਮਝ 

(ਹੀ ਮਰੈ #ਨਾਂ/? /ਇਨ' ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਣ ਨ% ਦਾ ਲਾ ਕਰ, #ਓਗੁਰੂ ਲੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਠ/' ਪਰਮਾਤਮ 

(ਨੋਸ਼ਰਨ ਦ0 ਦੱਲਤਾ ਨੂ ਸੜ (ਕਾ /£ਸ' ਨਾਲ ਕ ਕੀ ਭਲਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨਲਣੀਆਂ ਹਨ/2... 

_ . ਸਭਿ(ਸਭ) ਸੁਖ (5੪) __ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸ ਭਂਗਣੇ, 

ਸੰਤ ਸਭਾ ਰ ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਗਿਆਨੁ(ਨਆਨ) ॥ 

ਸਾਧੂ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਮਿਲਕੇ __ ਬੋਧ 

.-ਨਾਨੂਆਂ ਦੀ #ੱਗਤਾ /ਵਨਾ ਨਲਕੇ (ਪਰਭੂ? /ਨਆਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰਨ ਨਾਲ) ਸ਼ਰਬੱਤ' ਭੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਨਾਤਨ 
ਅਨੰਦ, ਮਾਨਣ ਨੂੰ #ਲ' ਲਾਂਟੈ ਹਨ/... 

੧ 

ਨਿਤਿ(/ਨੋਤ) ਅਹਿਨਿਸਿ, (%/ਗਿ/ਨਿਸ੍) ਹਰਿ (ਹਰ) ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ) ਸੇਵਿਆ, 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧਿਆ 

ਸਤਗੁਰਿ(ਸ਼ਤਗੁਰ? ` ਦੀਆ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 
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... (ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਸਤਗੁਰ, (ਪੁਝੂ ਏ੭ ਨਾ# ਬਖਸ਼ /ਇਇਾ ਹੈ, (ਓਂ) /ਇਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲ ਹਗੀਂ-ਪੁਡੂ' ਉੂੱ 
_ ਨ#ਰਦੇ ਹਨ/... 

ਕੂਕਰ ਕੂੜ (ਭੁੜ? ਕਮਾਈਐ, 
ਕੁੱਤੇ ਝੂਠ _ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ 

ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੈ ਪਚਾਨੁ (੫ਰਾਨ? ॥ _ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਗਣ ਕਢਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ ਸੜ੍ਹਾਂਦ 

..-ਉੜ' ਕਨਾਉਣ ਨਾਲ (#ਨਨੁਕ) ਕੁੱਤੰ ਵਾਂਨ' ਹੈ ਜਾਂਦੈ ਹਨ (ਨੇਂ ਛਰ' ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਲਦੇ ਹਨ), ਹਾ 
ਅਓਗੁਰੂ' ਦੀ ,ਨਂਦਾ ਰੂਪਾ ਨਤ੍ਹਾਂਦ ਨ ਸੜਣੇ ਗਹੰਦੇਂ ਹਨ/(ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰ-/ਨੈਂਦਾ /ਵੋਲਾ ਨੀਂ #ਆਰ ਹਛੈ ਗਹੰਦੋ 

ਹਨ)... 

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ _ ਦੁਖੁ(£%੭ ਘਣੇਂ, 
(ਮਾਇਆ ਦੇ)ਕੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਭੁਲਿਆ ਤਕਲੀਫ਼,ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ,ਅਤਿਅੰਤ 

ਜਮੁ(ਨਨ) ਮਾਰਿ(ਨਆਰ) ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨੁ(ਭਨਹਾਨ) ॥ 
ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ” _ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਲਵਾੜਾ, ਭੋਂਹ, ਭੂਸਾ (ਦਾਣੇ ਕਢਣ ਬਾਅਦ 

ਲਿਤਾੜ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ) 

..(#ਨਆਦਾਂ /ਕਾਰਾਂ ਦੋ? ਠੁਲੋਨੇ /ਦੇਲਾ ਭੁਨਆਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਖ਼ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਨ ਰ 
ਆਰ ਕੈ (ਕਿਸਾਨ ਡੌਂ ਖਾਤੇ ,ਚ ਪਲਾਂ ਤੂੜਹ) ਭੱਟ ਬਣਾ ,ਉਉਾ ਹੰ/.. 

ਮਨਮੁਖਿ(ਸਨਨੁ&? ਰ `_ ਸੁਖੁ 5% ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਈਐ, 
ਮਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨ੨੨੭ ਸੁਖੁ(5%੭ ਰ ਸੁਭਾਨੁ (ਨਭਾਨ? ॥੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ, ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ 

-<ਮੈਨੈਨੁਸੈਂਤਾ' ਰਾਗੀ ਕਦੋ ਦੀ (ਆਤਨੀਕ? ਔਨੰਏ' ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਗ ਹੈਂ ਸਕਦਾ/ (ਕੇਵਲ? ਆਤਗੁਰੂ` ਟੀ ਸਨਨੁਖਤਾ 
ਰਾਨੀ ਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਲੀਂ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ (ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾੰ ਹ/2... 

ਐਥੈ ਧੰਧੂ (ਧਨ) ਪਿਟਾਈਐ, 

ਇਥੇ (ਮਾਇਕ) ਧੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
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ਸਚੁ(ਨੱਨ? ਲਿਖਤੁ ((ਨਖਤ) ਪਰਵਾਨੁ(ਪਰਵਾਨ? ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਬੰਦਗੀ) ਲੇਖਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਬੂਲ 

--(#ਨਨੁੰਡ ਏਸ ਜਗਤ ਚ) ਏਕ ਧੰਦੇ &ਟਣ ਗਹੰਦੇ ਹਨ/(ਡਾਵ ਜਗਤ ਟੇ ਕੂੜ ਕਾਰ-/ਵਹਾਰਾਂ /ਵੇਲਾ 

ਸ਼ੱਸਲ #ਆਰ' ਹੱਦ ਗਹੰਟ ਹਨ; ੫ਰ' ਰੱਲੀਂ ਏਰਗਾਹੇ ਤਾ? ਨੱਲਾ ਲੋ; (ਡਾਫ` ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੱਟਕਾ ਢਾਲਾ 

/ਹੈਸ਼ਾੜ /ਕੈਤਾਲ' 2?) ਪਰਵਾਨ ਹੁੱਦਾ ਹੈ/... 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਸਜਣ (ਸੱਜਣ? ਗੁਰੁ (ਨਠ? ਸੇਵਦਾ, (ਨਂਵਟਾ) 
ਹਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਦਾ,ਸਿਮਰਦਾ 

ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਪਰਧਾਨੁ (ਪਰਹਾਨ) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਮ,ਕੰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ,ਉੱਤਮ 

..-ਹਗਾ ਛਾ /#ੱਤਰ' (ਨਰਨ8), ਨਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਾਹ਼ਣਾ ਹੈ/ #ਤਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਦੱਸੀਂ ਨੱਠੀਂ 2) ਕਰਣਾ 
ਹੀ ਸਭ ਤੱ ਉੱਤਮ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਾ%? ਨ(ਨ? ਵੀਸਰੈ , ਰ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾੰ ਭੁਲ ਜਾਏ, ਵਿਸਰ ਜਾਏ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ) ਸਚੈ _ ਨੀਸਾਣ(ਨਲ਼ਾਣ? ॥੪॥੧੯॥ 
ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੁਹਰ, ਪਹਿਚਾਣ ਚਿਨ੍ਹ 

---ਹ/' ਨਾਨਕਾ/ /ਜੈਸ਼ਦੇ (#ਸ਼ਤਕਾ ਉਤ) ਨਟਾ-ਸਭੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ,ਕੈਰਪਾ ਰਾਠੰ' (ਰਈ)? ਨੋਸ਼ਾਨ ਲੱਗ 

ਲਾ ਹੈ, (ਉਸਨੂੰ? ਕਦੇ ਫੀ ਪਰਨਾਤਨਾ ਦਾ ਨਲ ਨਗ ਛੁਲਦਾ/(ਡਾਵ' ਓਹ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਨਮ਼ਰਨ /ਦਲ' ਲੀਨ 
ਰ/ਹਾੰਦਾ ਹੈ/] 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(ਨਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ (ਅਹਲਾ) ੧(ਘਨੈਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ੍ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ - ਪਹਿਲੀ 

ਇਕੁ (/੬ਕ੭ ਤਿਲੁ ਤਲ) ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰੈ, 
ਇੱਕ __ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਭੋਰਾ ਕੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ 

ਰੋਗੁ(ਰੱਨ? ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਹਿ(#? ॥ 

ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਰਘ ਚਿੱਤ _ ਵਿਚ 
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(ਜੰਕਰ) /ਠਕ' ਨਲ ਲਲਾੰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਤਿਆ /ਵੈਸ਼ਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ (ਸਮਡੰ? /ਹੈਰਟੇ /ਦਲਾ ਠੀਰਘ' ਰੱਗਾ (ਲਗਾ (ਆਆ 
ਹੀ/2... 

ਕਿਉਂ ।/ਕੇ£? ਦਰਗਹ ਪਤਿ(੫ਤ) ਪਾਈਐ, 

ਕਿਵੇਂ,ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਇੱਜ਼ਤ,ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਹਰਿ।(ਹਰ) ਨ(ਨਾ? ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ(ਨਆਏ? ॥ 

...ਲੰਕਰ' “ਰਨਾਤਆ /ਓਰਦ /ਦੈਠਾ ਨਗਨ ਫਲਦਾ ਤਾੰ (ਰੱਤ) ਟਰਗਾਹ /ਵਰਾ ,ਏੱਫ਼ਤ, ਆਣ ,ਕੈਵੇ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱ 
#ਕਦਾੀ ਹੈ? (ਡਾਵ ਨਗ” ਹੱ ਸ਼ਕਦੀ/2... 

ਗੁਰਿ(ਨਰ? ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ(ਨੱ&) ਪਾਈਐ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਅਗਨਿ(ਅਗਨ) __ ਮਰੈ ਗੁਣ ੍ ਮਾਹਿ?) ॥੧॥ 

(ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ _ ਮਰ/ਬੂਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ __ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿਚ 

-.-8/3ਗੁਰੂ' ਦੇ ਲਾਘ ਨਾਲ (ਆਤਮਕ)? ਅਨਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਂਦਾਂ ਹੰ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਝੂ ਝੱਲਾ ਟੰਆਂ? 
ਚੱਗਿਆਣੀਆਂ /ਵੋਰ' (ਤ੍ਰਿਸਨਾ? ਦੀ ਅੱਗ ਭੜ' ਜਾਂਦੀ ਹੰ/... 

ਮਨ ਰੋ, ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਨੇਨੈਨ? _ਹਰਿ(ਹਰ? ਗੁਣ ਸਾਰਿ(ਨਾਠ) ॥ ਕਲ 

ਮਨਾ _ ਹੇ! __ਦਿਨਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ,ਚਿੰਤਨ 

---ਹ/ #ਨਾਂ/ /ਇਨ' ਰਾਤ (ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਹਰ? ਪੂਡੂ` ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੱਭਾਲ, ਭਾਵ /ਨੱਤਨ ਕਰ/... 

ਜਿਨ(ਨਨੂ? ਖਿਨ (ਨ? __ ਪਲੁ (ਪਲ) ਨਾਮੁ (ਨਨ) ਨ(ਨ? _ ਵੀਸਰੈ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ` ਛਿਨ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਜਿਨਾਂ ਸਮਾਂ _ (ਪ੍ਰਭੂ)ਨਾਮ ਨਹੀਂ ___ਵਿਸਰਦਾ 

ਤੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ(ਸੰਨਾਰ)॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

...ਇਹਾਂ ।ਹੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾੰ ਸੰਸਾਨ /ਏਚ ਬਹੁਤਾ /ਫਰਲੇ ਹੁੰਦ ਹਨ; #ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ /#ਨ ਪਲ ਲਈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਲ ਨੀਂ 
ਭੁਨਟਾ/... 
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ਜੌਤੀ _______ ਜੋਤਿ(ਜੰਤ) ਮਿਲਾਈਐ, 
ਜੋਤ ਨੂੰ `__ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜੋਤ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਕਰੀਏ 

ਸੁਰਤੀ _ਸੁਰਤਿ(ਨਰਤ) ਸੰਜੇਂਗੁ(ਸੰਜਠ? ॥ 
ਸੁਰਤ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੁਰਤ ਵਿਚ __ ਮਿਲਾਪ 

..(ਸੌਕਰ ਬੰਦਗੀ ਰਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ? ਜਤ ਹੂੰ (ਪੰਡ) ਜੰਤ /ਏਲ ਅਭੌਦ ਕਰ ਦੋ, ਅਤੇ ਆਪਣ 
ਮੁਰਤ' ਦਾ (ਫ਼ੜਝਟ' ਰਾਨ ੪ਰਨਮਾਤਮਾ ਦੀ 6ਚ) ਨੁਰਤ ਨਾਲ ਨਲਾ੫ਪ ਕਰਦਾ ਦੋਣ?£... 

ਹਿੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ(ਨਤ? ਗਏ, 
ਨਿਰਦੈਤਾ ਹੰਕਾਰ __ ਨਾਸ਼, ਨਸ਼ਟ ਰੋ ਗਏ 

ਨਾਹੀ,ਨਾਨ? ਸਹਸਾ(ਗਹੇਨਾ) ਸੋਗੁ(ਸੱਠ? ॥ 

ਨਹੀਂ ਸੰਸਾ, ਭਰਮ ਉਦਾਸੀ 

_... 5? #ਰਦੇ /ਏਲ” ਨੰਕਾਰ ਤੌਂ ।ਸਾ (ਭਾਵ ਲਰਿਖ਼, ਫੰਗ ਹੱਤਿਆ ਤੌਂ ਦੁੱਖ ਟੌਣ ਆਨੈਕ ਲੀ /ਬਰਤ?) 
ਨਸ਼ਟ ਹੈ ਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੱਸ. ਭਰ#' ਤੇ ਲੱਨ ਨਗ ਹਿੰਦ /... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨੁਰਨਾਨ? ਜਿਸੁ(ਨਸ਼ _ ਹਰਿ (ਹਰ) ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ __ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ 

ਤਿਸੁ(ਸ) ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ(ਨਠ? _____ ਸੰਜੋਗੂ(ਨੰ? ॥੨॥ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮ)ਮੇਲ 

5 ਪਰਮਾਤਲਾ /ਨਲਾ ਦੇ ,ਹਰਦਾਂ /ਵੋਡਾ ਫਲਾਂ ਲਾਵੇ, ਓਸ੍ਹੂ ਅਤੰਗੁਰੂ, (ਵਾਹੁ 
ਦ) #ਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ/... 

ਕਾਇਆ।ਕਾ£ਆ) ਕਾਮਣਿ(ਕਾਨਣ? ਅਜ ਕਰੀ, (ਕੰ? 

ਭੋਗੇ ਰ੍ ਭੋਗਣਹਾਰੁ(ਭੱਗਣਹਾਰ? ॥ 

ਭੋਗੇਗਾ, ਮਾਣੇਗਾ ਰ੍ ਮਾਣਨਵਾਲਾ(ਪਰਮਾਤਮਾ) 
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ਦਾ ਆ ਅੰਕ ੨੧-੨੨ ਪਤ ਰਿ 
ਆਂ, ੧ ਦਾ 

ਦਿ ਗਰ ੧੫ਾ ਨ ਨ 1”? 

...ਜੰਕਰ' (ਆਪਣੇ? ਸ਼ਗੀਰ ਨੂੱ' /ਏਸਤ੍ਰਂ ਝਣਾ ਲਈਇ, ਤਾਂ ਭੱਗਣਹਾਰ' (ਪਰਮਾਤਮਾ; ਲਵ ਰੂਪ /2ਤ੍ਹਾੰ ਨੂੰ 

(ਸਰੂਰ)? ਆਣੰਨਾ/(ਤਾਵ ਨੰ ਆ7ਆ ਦੇ /ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਰਾਗੀ /ਨੈਰਮਲ ਹੱਕ, #ਰਨ ਰੂਪ /ਵਚ ਆਪਣ 

ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਸਮ਼ਗਪਿਤਾ ਕਰ ਲੌਣੀ, ਨ ਨਿਤ 

ਸਰੂਰ ਆਵੰਗਾ)... 

ਤਿਸੁ(ਤਸ) ___ ਸਿਉ।#ਨਉ? ____ਨੇਰੁ (ਨਹ) _ਨ(ਨ? ਕੀਜਈ, 

ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ,ਲਗਾਓ ` ਨਾਂ ਕਰੀਏ 

ਜੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰ(ਚਲਣਹਾਰ) ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਲੀ ਨ ਤਰ ਤਦ ਕਲ ਨ ਤਲ 

ਨੀੰ' ਕਰਨਾ ਲਾਰਦਾ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨੁਗ੫? ਰਵਹਿ(ਰਵ/?? ਸੋਹਾਗਣੀ, (ਮੱਨਾਗਣ?? 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਭ੭ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ (ਡਤਾਨ? ॥੩॥ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਪਤੀ, ਖਸਮ 

...ਸਓਗੁਰੂ ਲੀ ਸ਼ਨਨੁਖਤਾ ਰਾਗ ਰੀ 
ਹੱ ਆਾਣਣਆਂ ਹਨ... 

ਚਾਰੇ ਅਗਨਿੰ(ਅਗਨ? ਰ੍ ਨਿਵਾਰਿ।/ਨੋਵਾਰ) ਮਰੁ ,(#ਰ) 

ਚਾਰਾੰ ਹੀ _ ਅਗਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਹ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਹ 

_ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗੁਰਨੁਖ? ਹਰਿ(ਹਰ) __ ਜਲੁ (ਜਲ) ਪਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰ੍ (ਨਾਮ) ਜਲ ਪਾਕੇ 

...(/ਓਰਦੇ /ਵਚਾ ਸ਼ਲਦਾੀਆਂ? ਚਾਰੇ ਅਗਨ/ਆਂ (ਹਨ, ਨਨ, ਕ੍ਰੱਹ ਅਤੇ ਲੱਭ: ਹਨ ਹੋਤ ਲੱਡੂ ਕੱ ਲਾਲੇ ` 

ਨਦੀਆਂ ਅਨ9) ਨੂੱ` ਅੱਤਗੁਰੂ ਲੀ ਸਨਲੁਖਤਾ ਰਾਨੀ ਪੂਡੂ (ਨਨ ਟਾ? ਜਲ ਆਕੇ ਭਡਾ ਏ, ਅਤੇ (ਆਪਣੇ ਆਧਾ 

ਨੂੰ. ਮਏਆ ਦੇ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਫਲ? ਆਰ ਲੰ4/... ਰ੍ 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਕਮਲੁ (ਕਮਲ) ਰਾ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, 
ਅੰਦਰ (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ 



ਕ੍ਰਿਪਤ, ਰੱਜਵਾਂ 

..(ਇਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨੂ ਅਨੁਭਵ ਹਾੰ /ਨਹਾ ਨੰ % ਮੋਰ? ਅੰਦਰ (ਨੈਰਦ ਰੂਪ?) ਕੰਵਲ /ੜਾ ,।ਆ 
5, ਅਤੇ ਅੱਸ੍ਹੇਤ (ਨਾ# ਨਾਲ) ਗਰਆ ਹੱਣ ਕਰਕੇ ,੍ਰੈਖਤਾੀੰ ਹੱ ਨੀ ਹੈ/... 

_ ਨਾਨਕ, ਸਤਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਨ) 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਸਚੁ(ਨਚ) ਪਾਵਹਿ(੫ਾਵ/) 

__ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 

ਮੀਤੁ(#ਤ) ਕਰਿ, (ਕਰ) 

ਮਿੱਤਰ ` ਬਣਾ 

ਦਰਗਹ (ਦਰਗ$) _ ਜਾਇ॥8॥੨੦॥ 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਜਾਕੇ 

4<ਹੀ/ ਰਾਨਕ/ ਸਤਗੁਰ ਹੱ ਐੱਤਰ ਥਣਾ ਲੰ. (ਇਹ ਵਟ ਪਰ 
ਨਾਲ) ,ਮੈਲਾਪ' ਨੰ ਜਾਣੰਗਾ/ 

ਰੀ ਜੀਆ `ਮਹਲਾ(ਅਟਿਲਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਹਰਿ(ਟਰ) ਹਰਿ(ਹਰ? 

ਗੁਰਮਤਿ/ਨੁਰਮਤ? ਲੈ _. 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

੧(ਘਨਲਾ) ॥ 

ਪਹਿਲੀ 

ਜਪਹੁ ਪਿਆਰਿਆ, 
ਅਰਾਧੋ, ਸਿਮਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾਂ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਬੋਲਿ(ਖੱਲ) ॥ 
ਹਰੀ ਉਚਾਰ 1 

5/ #ਅਹਰਆ/ ਵਗਹੰਗੁਰੂ' ਵਾ/ਹੇਗੁਰ #ਮਗੇਂ, ਅਰ (ਹਰ? ,ਲ? ਵਕ ਕਲ (ਨਮਰਨ 
ਦਾਆਾੱ ਮਿ ਓਲਾਰ/... 

ਮਨੁ ,,੭ਨ? ਸਚ ਰ 

: ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਸਿਮਰਨ) 

ਤੁਲੀਐ ਪੂਰ 
ਤੁਲ ਕੇ ਪੂਰਨ 

ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ, 

ਤੋਲਿ(ਤੱਲ) ॥ 

ਤੋਲ ਤੇ 

ਵਾ ਕਸਫਟਾਂ ਤੰ ਲਾਲੀਏ, ਤਾਂ (/ਏਹ' ਰੱਡ) ਤੱਲ ਤੋ ਤੁਲਕੇ ਨੂਰਾ (ਓੱਤਰਟਾ 
ਹੀ... 
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ਕੀਮਤਿ(ਕਨਤ) ਕਿਨੈ (ਮਨੂੰ) ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਈਐ, 

ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਨਹੀੱ “ਪਾਈ 

ਰਿਦ ਮਾਣਕ 'ਮੋਲਿ (ਮੱਲ) ਅਮੋਂਲਿ(ਅ#ੰਠ? ॥੧॥ 

ਹਿਰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਲੇ 

--(ਨਨਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰ? ਮਾਣਕ ਤੁਧ ਏਂ ਦਾ ਹਠ ਕਰੱਠ ਰੱ ਨਾ ਨ ਕੋਸ ਤੱ /ਏਸ਼ਲਾ ਕੱਮਿਤਾ 
`ਰਗੀੰ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣੀ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਰੇ, ਮਾਹਿ(ਸਆ?? ॥ 

ਭਰਾ ਹੇ! ਹਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਵਿਚ 

ਹੈ ਸੌਰੈ ਭਰਾ/ ਹਗਾਂ ਰੂਪ' ਗੌਰ; ਸਤਗੁਰ (ਦੈ /ਨਰਦੇ) /ਫੈਲ ਟੰ/... 

ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸਤਨੰਗਤ) ਸਤਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਰ? ਪਾਈਐ, 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਆਨਨੋਨ) ਸਬਦਿਂ(ਲ਼ੜਦ) ਸਲਾਹਿ ॥੧॥ ਨ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਰ ਠਹਿਰਾਉ 

....(ਨੰ) /ਏਨ ਰਾਤਾ ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਸ਼ਤਲੰਗਤ /ਵੋਚ ਲਾਕੰ? ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਦੋ /ਨੈਮਰਨ? ਰਾਰ' (ਪੰਡ? ਦੀ 
/ਨੈਫਤ-ਨਲਾਹਾ ਕਠ, (ਕੀਉੰਐ)? #ਤਸੰਗਤ ਰਾਗੀ ਂ #ਤੈਗੁਰੂ ਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੁੰਦੀ ਹਮ... 

ਸਚੁ(ਸੱਓ) ਵਖਰੁ(ਫਖਰ)? _____ਧਨੂ(ਧਨ? __ ਰਾਸਿ(ਰਲ? ਲੈ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਨਾਮ) _ ਸੌਦਾ ਦੌਲਤ ਮੂੜੀ ਲੈਕੇ 

ਪਾਈਐ ਗੁਰ 'ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਨਾਨ? ॥ 

ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ 

...ਸਦਾ-ਸ਼ਰ (ਪ੍ਰਡੂ-ਨਾਆ €?) ਦੱਲਤ, ਨੂੜਾੰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਠੰ, (ਪਰ /ਏਹ' ਸਭ ਕੁਝ? .ਤਗੁੜੂ ਦਾ 
ਉਪਦੋਸ਼ ਰੂਪੀ ੪ਰਕਾਲ਼' ਰਾਗੀ $ ਪਾਣੀਟਾ ਹ/... 

ਜਿਉ(ਨ? ਅਗਨਿ(ਅਗਨ? ਮਰੈ, ਜਲਿ(ਨਲ? ਪਾਇਐ, 

ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ 
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ਤਿਉ।/ਤ£? ਤ੍ਰਿਸਨਾ(/ਰਸ਼ਨਾ? ____ਦਾਸਨਿ(ਟਾਸਨ? ਦਾਸਿ(ਟਨ? ॥ 
ਤਿਵੇਂ ਲਾਲਸਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ 

ਜੱਫੇ. #ਗਨ?, ਪਾਠੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਠਝ ਲਾਂਦੀ 2, ਓ' ਗੰ ਛਾਲਾਂ ਏਂ ਛਲ ਬਣਨ ਨਾਠ (ਭਾਵ ਨਾਮ 

ਲਖਣ' ਵਾਲ ਨੁਰਮਕ-ਲਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਕ` ਭਣਨ` ਨਾਲ, ਨਹਏਆਵਾ ਪਟਾਰਲਾਂ ਦ$) /ਰ੍ਰੇਸ਼ਨਾ (ਉਟ' ਜਾਂਦੀ 2/2.. ਰਹ ਰ 

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ(ਜੱਦਾਰ) ੍ ਨਨ? ਲਗਈ, _ 
ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ _ ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ (ਮਗਰ) ਲਗਦਾ 

_ ਇਉਂ(£ਉ? ਭਉਜਲੁ (ਭਉਨਲ) ਤਰੈ ਤਰਾਸਿ।ਤਰਾਨ? ॥੨॥ 

ਇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਦਾ ਹੈ 

....(ਉਸ਼ਨਾ #ਟਣ ਨਾਲ਼) _ੜਾਲਲ ਨੱਤ ਛਾ ਛ/ਸ਼ਤਾ (/ਫੈਰ` ਉਸਦੇ #ਗ਼ਰ? ਨਹੀੰ ਲਗਣਾ? ਇਵ (ਉਠ? 
ਸੰਸਾਰ ਨਾਗਰ ਤੱ ਤਰ ਜ਼ਾਂਫਾ ਨੰ ਅਤੇ ਰੌਰਨਾਂ ਨੂ” ਵੀ ਤਾਰ /ਓਇਾ ਨੰ/... 

ਦਾ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ) ਕੂੜ (ਕੂੜ) _ਨ(ਰਾਂ? ਭਾਵਈ, 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਮਾਇਆਵੀ)ਬੂਠ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ,ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ 

ਸਚਿ(ਸਚ) ਰਤੇ . ਸਚ ਰ ਭਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਝੂ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ, ਰੰਗਿਆਂ __ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਪਿਆਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ 

...ਡਰਨੂਖਾਂ ਨੂ (ਗਇਆ? ਕੂੜਾ ਲੱਗਾ ਨਗ ਲਜਦਾ/ ਸਟਾ-ਸੈ ਪਭ ਦੋ ਨਾਮ /ਓਜ ਰਿਅਨ (ਓਹ) 

ਸ਼ਟਵਿ-ਸੱਤੇ ਕਿ? ਪ੍ਰਤਿ /ਏਲ (ਲੱਨ ਗਿੱਟੇ ਹਨ/2... 

ਸਾਕਤ, ਸਚੁ (ਸੱਦ) ਨ,ਨਾਂ? ਭਾਵਈ, 

ਮਾਇਆ ਪੂਜਕ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਨਾਮ) _ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ,ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ 

ਕੜੇ ਕੜੀ ਪਾਂਇ(੫ਪਾ£੭॥ 

---#ਾਕਤਾਂ ਨੂੰ` #ਟਾ-ਆੰਝਰ (ਪ੍ਝੂ-ਨਾਨ)? ਲੱਗਾ ਨਗ ਲਗਦ; ,ਕਉਂਕ (ਨਗਏਆ /ਵੋਲਾ ਹਤਿਆਂ ਉਨਹਾਂ? 

ਕਨਿਆ ਦਾ ਠੁਨੈਆਦ ਦਾ ਕੂੜਾ 2 ਹੁੰਦੀ ਨੰ/... 

ਸਚਿ(ਸੱਚ? ਰਤੇ ਗੁਰਿ(ਨੁਰ) ਮੇਲਿਐ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਰੱਤਿਆਂ,ਰੰਗਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ 
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ਸਚੇ (ਸੱਠ? __ ਸਚਿ(ਸੱਠ) ਸਮਾਇ॥੩॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਸਿਮਰਨ) ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅਭੇਦ 

`_....ਤਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ; ਗੁਰ-ਸ਼ੜਦ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਲਾਣ ਕਰਕੇ (ਉਹ) ਸਟਾ .ਭੈਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ((ਮਆਰ ਰੰਗਾ 
_ ਫਲ) ਰੱਲ ਗੰਹਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ #ੱਤ' ਸਰੂਪ ਪਰਨਾਤਨਆਾ ਦੋ ਨੰੱਠ-/ਨੈਨਰਨ /ਵੋਲ ਅਭੰਦ' ਗ/ਨਦੇ ਹਨ... 

ਮਨ ਮਹਿ(%5? ਮਾਣਕ (ਆਣਕ) ਲਾਲੁ (ਲਾਲ) ' ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ) 

ਚਿੱਤ - ਵਿਚ ਰਤਨ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ. (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ 

ਰਤਨ (ਰਤਨ) ਪਦਾਰਥੁ (ਪਦਾਰਨ? ਹੀਰੁ(#ਠ? ॥ 

ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਵਸਤੁ ਹੀਰਾ 

-- (ਹਰ /ਏਕ' ਲਵ ਦੋ? /ਹੇਰਣ /ਵੈਲ ਆਣਕ, ਲਾਲ, ਰਤਨ' ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਆਹਟਕ' (ਅਨੰਲਕ)? ਘਣਾਰਲ' ਰੂ£ 

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛਾ? ਨਾਲ (ਵਸਦਾ ਹੈ)... 

ਸਚੁ (ਸ਼) ਵਖਰੁ (ਵਖਰ) ਧਨੂ(ਧਨ? , ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਹੈ, 
ਸਦ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਸੌਦਾ ਦੌਲਤ _ (ਪ੍ਰਭੂਹਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਘਟਿ।੫ਟ) ਘਟਿ(੫ਟ? ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ (ਨਰ) ॥ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਣਾ 

:--#ਟਾ-ਨਾਨੈਰ (ਪਰਸਾਤਮਾ) ਟਾ ਨਨ 2 (ਅਸਲ)? ਛੱਲਤ' ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਹੈ/ (੬2)? ਨ/ਹਰ-ਨਾੱਡਾਰ 
(ਵਾਹਹਿਗੁਾਡ ਹਰ' ਲਵ 2) /ਹਰਟੇ /ਵਰ' ਨੈਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

ਨਾਨਕ, ਰ੍ ਰ ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨਗਨ? ਪਾਈਐ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਹੀਰੁ (#ਠ) ॥੪॥੨੧॥ 
ਕਿਰਪਾ,ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਰੀ ਹੀਰਾ(ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ) 

_ਡ/ ਨਾਨਕ/ (ਜੇ? ਹਰਾ-ਰੂਆ ਪਰਆਤਨਾ /ਨ#ਹਰ' ਕਰ ਦੌਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਓ੪ਟੌਸ਼` ਰਾਗੀ (ਡੱਦਗਾੰਂ ਟੀ 

ਛਾਤ) ਮਾ ਲਲਾਦਾੰਂ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਗੌਰਾਨ) ਮਹਲਾ।ਅਹੈਲਾ? ੧(ਘਨੇਲਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ - ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 
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ਭਾਹਿ(ਭਾਹ) ਨ(ਨਾਂ? ਵਿਝਵੈ, 
ਭਰਮਣ ਨਾਲ,ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ 

ਜੇ ਭਵੈ (ਭਵ? ਦਿਸੰਤਰ ਦੇਸੁ (ਦੋਸ਼? ॥ 

...੍ਰਿਰਲਤਾ ਆਰਗ' ਛੱਡ ਕੰ ਵੋਰਾਗ ਸਾਨੂਆਂ ਵਾਂਗ) ਜੰਕਰ' ਕੱਲੀ ਛੋਸ਼ਾ-/ਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਅੰਟਰਾ ਘੁਮਦਾ ਰਹੀ, 
(ਤਾ) /ਏਸ਼ ਭਟਕਣਾ ਨਾਲ (/ਏਂਛਾਵਾਂ ਠ?) ਅਗਨੀ ਨਠਾੰ' ਝੱਭਦੀ... 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ) ਮੈਲੁ (ਮਲ? ਨ(ਨਾ? ਉਤਰੈ, 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਲੱਥਦੀ 

ਧ੍ਰਿਗੁ//ਨ? ਜੀਵਣੁ (ਨੰਵਣ? ਧ੍ਰਿਗੁ ।/ਉੈਨ? ਵੇਸੁ(ਵੇਡ ॥ 
ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਭੇਖ 

(5 ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਨੋਆਲ਼ ਰਾਠੰ? /ਹਰਦੇ ਦੀ (/ਵੈਕਰਾਂ ਨ?) ਮੌਲ ਨਗ ਉਤਰਦ£ (ਤਾਂ ਅਨਿਗੀੰ ੱਨੇਆਨੀਆਂ 
ਵਾਲ) /ਓੱਦਗਾੰ ਅਤੇ (ਹਾਰਨ ਕੰਤਿੰ ਹੱ2) ਭੰ#'` ਨੂੱ` /ਨੈਰਕਾਰ' ਹ/... 

ਹੋਰ (ਹੱਗ) ਰ੍ ਕਿਤੈ ਭਗਤਿ(ਭਗਤ) _ ਨ।ਨਾਂ? _ਰੋਵਈ, 

ਬਿਨੁ (/£ਨ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ।ਓ੫ਟੋਲ? ॥੧॥ 

`_ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ 

..-#9ਗੁਰੂ' ਦੀ /ਨੱਨਆ ਤੱ” /ਨੈਨਾ, ਹਰ ਕਸ ਤਗੀਕੇ ਰਾਗੀ ਦੀ (ਲੱਨੋਆਨ' ਆਹਟਕ' ਨਾਲ, ਪੁਝੂ? ਭਗਤਾਂ 
ਨਹ 2 ਸਕਦੀ... 

ਮਨ _ ਰੇ, ਗੁਰਮੂਖਿ(ਨੁਰਨਕ? ਅਗਨਿ(ਅਗਨ? ਨਿਵਾਰਿ।#ਨਫਾਰ? ॥ 

ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ) ਅਗਨੀ ਦੂਰ ਕਰ 

_...ਨੇ/ ਮਨਾ/ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ' (/ਹਰਦੇ /ਵਲਲ ,੍ਰੈਸ਼ਨਾ ਛ0? ਅਗਨ ਨੂ ਬੁੜਾ/.... 

ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਿ।ਨਨ) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
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ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ(/ਤੁਸ਼ਨਾ? ਮਾਰਿ(#ਆਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੰਕਾਰ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਲਾਲਸਾ ਮਾਰ ਲਈਦੀ, ਮਿਟਾ ਲਈਦੀ ___ਠਹਿਰਾਉ 

-.-(ਲੰਕਰ) #ਗੁਰੂ' ਦਾ ,ਕੈਹਾ (ਓੰਖਣੋਸ਼), ਓਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਰਨ ਅਤੇ (ਏਕਰਾਂ ਠ ਲਠਨਾ 

ਮਾਰ ਲਈ ਰੰ/... 

ਮਨੂਜ਼ ਮਾਣਕੁ (ਆਣਕ) ਨਿਰਮੌਲੁ (/ਨੋਗਨੱਲ) ਰੈ, 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਪਤਿ(੫੩ਤ) _ ਰ੍ ਪਾਇ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

...'ਹਰਾਦਾ ਅਨੰਲਕਾ #ਦਾਰਲ'` ਹੀ, ਪੇ ਬਲੀ ਭਰ (ਓਹ ਰਬ ਫਰਜ ,ਓਲ? ਸਤਕਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ 

ਰੀ... 

ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਸਤਸੰਗਤਿ (ਲਤਨੰਨਤ? ਹਰਿ/ਹਗ? ਪਾਈਐ, 

_ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ` ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨੁ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਲਿਵ ਰ੍ ਲਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੌੜ ਕੇ 

...%9ਗੁਰੂ' ਲੀ ਨਨਯੁੱ#ਤਾ ਰਾਠ; ਹਗੀਂ /ਵਚ' ਆਨ ਜੀਤਿਆਂ, ਸਰਵ ਪਦ 

ਲੀ ਖ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੌ ਜਾਂਣ ਰੰ/.... 

ਆਪੁ (ਆ) ਗਇਆ, ਸੁਖੁ 5੧ ਪਾਇਆ, 
ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਿਕ(ਅਨੰਦ) __ ਪਾ ਲਈਦਾ ੍ 

ਮਿਲਿ(/#ਲ) ਸਲਲੈ ______ਸਲਲ ਸਮਾਇ _॥੨॥ 
ਮਿਲਕੇ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

:---(/ਟਫ ਪੂਤੂ' ਲਾਪ' ਰਾ /ਨੱਤ /ਫੋਚੱ? ਹਉਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਨੀਕਾ-ਅਨੰਦ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ || 
ਲਣਾੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇ ਪਾਣ? /ਵੋਚ' ਪਾਣੀ #ਲਕੇ ਅਭੌਦ ਹੈਂ ਨਾਂਦਾ ਹੈ/... ੍ 

ਜਿਨਿ(ਨਨਹ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ? ਨਾਮੁ(ਨ%? ਨ(ਨ$ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ _ ਪਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ 
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ਚੇ ਤਿਓ, ਸੁ ਅਉਗੁਣਿ(ਅਉਹੁਣ? ਆਵੈ ਜਾਇ _॥ 

ਚਿਤਵਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 

../ਜੈਨਹਾਂ ਨੰ ਪੂਤ ਨਨ ਨੂੱ` ਨਗ /ਨਤਆ, 4 
ਸੰਲਾਰ ਦੇ ਸੰਮਣ %ਰਨ? ਦੋ (ਲੱਕਰ /ਵੋਚਾ ਨੰ ਉਲਡੇ ਗਹੈਂਦੈ ਹਨ/2... 

ਜਿਸੁ(/ਨਸ) ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਪੁਰਖੁ (ਰ੩) ਨ(ਨਾਂ? ਭੇਟਿਓ, 
ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ (ਪ੍ਰਭੂ)ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ _ 

ਸੁ ਭਉਜਲਿ( ਭਓਜਲ) ` ਪਚੈ _ ਪਚਾਇ॥ 
ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਖ਼ਪਦਾ/ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ __ਫੱਸ ਕੇ, ਖ਼ਜਲ ਹੋਕੇ 

..-ਨਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂੰ ਸਤਗੁਰੂ` ਨਾਲ ਨਗੀੱ' #ਨਆ) ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਗੀੱ' ਕੱਤ ਉਹ 

#ੱਨਾਰ' ਨਾਗਰ (ਦੇ /ਵੈਕਾਗਾਂ ਲੰਦਨ /ਵੇਚ? #ਜਲ ਨੁਆਰ' ਹੱਦਾਂ ਗੰਹਿੰਦਾ ਹੈ /... 

ਇਹੁ।£ਹ) ਮਾਣਕੁ(ਆਣਕ) ਜੀਉ ਨਿਰਮੌਲੁ /ਨਰਮੰਲ? ਹੈ, 
ਵਸਤੂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ __ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜਿੰਦ,ਜੀਵਨ - ਅਮੋਲਕ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

_ ਇਉ।&$) ਕਉਡੀ `____ ਬਦਲੈ __ਜਾਇ॥੩॥ 
ਇਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਦਾ ਸਿੱਕਾ/ਨਿਗੁਣਾ ਹੀ ਭਾਅ ਜਾਂਦਾ 

-./ਟਹਾ' /ਲੱਦ ਭਾਵ ਨੰਵਨ; ੭ਣਕਾ ਵਾਂਨ ਅ#ੱਲਕ' ਹੈ, (ਪਰ ਆਤਗੁਰੂ /#ਲਾ੫' ਤੱ /#ਨਾ ਕਾਰਾਂ /ਚੋਚਾ 

ਪਇਆ? ਕਉਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹਮ... 

ਜਿੰਨਾ(#ਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰੁ (/ਸਤਡੁਰ) __ਰਸਿ(ਰਸ) ਮਿਲੈ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਆਤਮਿਕ)ਅਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥ 

ਉਹ ਪੁਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਣੇ = ਗਿ 

--./ਜੈਨੂਾਂ (ਧਰ#-ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ (ਆਤਨਕ)? ਅਨੰਦ ਰਾਗੀ” (ਭਾਵ ਪ੍ਰੰਮਾ=ਭਨਤਾੀ ਦੁਆਰਾ) ਪ੍ਰਾਮਤਾ 

ਹੈ ਲਾਂਦਾ 5, ਉਠੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ੪ਰਸ਼' ਹਨ/... 

ਗੁਰ ਮਿਲਿ(ਨਲ) _____ ਭਉਜਲੁ(ਭਉਜ਼ਲ) ਲੰਘੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ 



ਪਤਿ(੫ਤ) ਪਰਵਾਣ (ਪਰਵਾਣ) ॥ 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਆਦਰ/ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ,ਕਬੂਲ 

_...ਡਸਗੁਰ ਦੇ ਨਲਾਪ' ਗਾਠੀ£ ਨੱਨਾਰ ਦੇ ਭਵਨਾਨਰ ਨੂੰ (ਪਾਰ? ਲੱਘ ਲਾਈਂਦਾ ਨ. ਅਤੇ ਰੱਛੀ-ਦਰਗਾਹਾ /ਵੈਚਾ 
ਆਦਰ ਨ/ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੜੁਲ ਹੱਛੀਂਦਾ ਹੈ /... 

ਨਾਨਕ, ਤੇ ਮੁਖ (8੩੧੭ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 

ਧੁਨਿ (ਹਨ? ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ (ਸ਼ੜਟ? ਨੀਸਾਣੁ (ਨ#ਾਣ? ॥੪॥੨੨॥ 

ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਧੌਂਸਾ, ਨਗਾਰਾ 

..-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ,ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਨਰਦੇ ਅਇਰ ਼ਝਦ ਨਨਾਣ (ਰਾਠੰ), ਆਤਮਕ #ੰਡਲ ਦਾ ਸੱਗੰਤ ਹੌਣਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਏੈ /# (ਰੱਡੀਂ ਛਰਨਾ2ੇ? ਇੱਲਲ ਹੱਦ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਤੰਰਾਲ) ਮਹਲਾ(#ਨਲਾ) ੧(੨7ਨਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਵਣਜੁ । ਫਣਲ ਕਰਹੁ _ਵਣਜਾਰਿਹੇਂ, ਵਖਰੁ (ਵਖਰ) ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ(ਨ੍ਲ)? ॥ 

ਵਪਾਰ ਕਰੋਂ ਵਪਾਰੀਓ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਸੰਭਾਲ 

(ਨਾਮ ਦੋ? ਵਣਲਾਹਰਈ/ (ਮਰਮਆਾਤਮ' ਨਾਮ ਵਾ? ਵਪਾਰ ਕਗ, ਅਤੇ (ਵਗਹਗੁਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂਧ?) ਸੱਦੇ ਦੰ ਸੰਭਾਲ 
ਕਾਰ /... 

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ (ਫਸ਼ਤ) _ਵਿਸਾਂਹੀਐ, ਜੈਸੀ ਨਿਸ਼ਹੈ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)? ॥ _ 
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ _ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ _ਤੋੜ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਥ ਦੇਵੇ _ਸੰਗ, ਸਾਥ 

---('ਵੱਖਾਰ' ਕਰਨ ਛਨਆਂ) ਉੱਸ ਤਰ੍ਹਾ ਟੀ ਵਸਤੂ ੪ਗੰਟਣਾ ਝਾਗੀਟਾਂ ਨੰ /ਨੈਹੜਨ (ਰੱਤ ਦਰਗਾਹ ਤਕਾ 
ਤੁਹਾਡੇ) ਨਾਲ਼ /ਨੰਭ /... 

ਅਗੈ ਸਾਹੁ (ਭਾਰ) ਰ ਸੁਜਾਣੁ (ਨੁਜਾਣ) ਹੈ, 
ਮੁਹਰੇ, ਜਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ __ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਲੈਸੀ _ਵਸਤੁ(ਫਸਤ) ਸਮਾਲਿ(ਲ? ॥੧॥ 
ਲਵੇਗਾ _ ਪਦਾਰਥ ਸੰਭਾਲ 



ਰਤੇ <ਹੇ ਰਿ 
ਖਫਾ 
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--42' (ਨਲ ਰੱਲ ਦਰਗਾਹ /ਵਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਟ) ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਨੂੜਵਾਨ 2, (ਓਹ ਸੱਦੇ ਟੰ /ਨੈਰਥਾ 
ਪਰਖ ਕਰਕੇ), ਮੱਦ ਨੂੰ ਨੰੱਭਾਲ ਕੰ ਲੰ ਲਫੌਗਾ/... 

ਭਾਈ ਰੋ, ਰਾਮੁ(ਰਾਨ? ਕਹਹੁ, ਚਿਤੁ(/6ਤ? ਲਾਇ ॥ 

ਭਰਾ _ ਹੇ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਿਮਰ ਮਨ ਲਗਾਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

,--ਹ./ ਭਾਣਾ, (ਖਰਨਾਤਨਾ ਨਾਲ) /ਓੱਤ ਲੰਤਕੇ ਰੱਠ` ਦਾ ਨ /ਨ#ਰ/... 

ਹਰਿ(ਹ ਸਸੁ(ਜਗ/ __ ਵਖਰੂ(ਵਖਰ) ਲੈ ਚਲਹੁ, 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ __ ਸੌਦਾ ਲੈਕੇ ਟੁਰੋਂ, ਚਲੋ 

1 

ਸਹੁ(ਸ਼ਹ? ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਖ਼ਸਮ,ਪਤੀ ਰ ਦੇਖਕੇ ਪਤੀਜਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਠਹਿਰਾਉ 

--੪#ਰ#ਾਤਨਾ ਟੀ /ਨਫਤਾ-ਸਲਾਹ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਲੌਕ (ਪ੍ਰਭੂ ਟਰ 2) ਸ਼ਾ, #ਸਨ' (ਪੁਡੂ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੱਕ (/ਕ੍ਰੈਪਾ 
/ਦ੍ਰੇਠਟੀਂ ਨਾਲ) ਵੋਲੰਗਾ/... 

ਜਿਨਾ(ਨਨੂ? ___ ਰਾਸਿ(ਨਾਸ? _____ ਨ(ਨ) _ ਸਚੁ(ਸੱਠ? ਹੈ, 
ਜਿਹੜਿਆਂ ' ਪੂੰਜੀ `_ ਨਹੀਂ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ) ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਿਉ (ਕੰ? ਤਿਨਾ।(#ਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖੁ(ਨ% ਹੋਇ ॥ 
ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ (ਰੱਬੀ) ਅਨੰਦ ਹੋਏਗਾ 

....ਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਣਾ-ਗਝਰ ਪਰਮਾਤਨਾ ਦੇ ਨਾ#' #ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਭੂਲੀ ਨਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ” (ਰੱ) ਅਨੱਟ 
/ਕੈਵੇ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ' ਸਕਣਾ ਹੈ? (ਡਾਵ ਨਗ” ਨ ਸਕਣਾ/2... 

ਖੋਟੈ ਵਣਜਿ(ਵਣਲ)? ___ ਵਣੰਜਿਐ, 
ਨਕਲੀ/ਝੂਠੀ ਰਾਹੀ ਸੌਦਾ ੍ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਤਨੁ (ਤਨ? _ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥ 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

...ੂਠ ਦਾ (ਜੰ ਰਾਗੰ? ਡੂਠ ਛਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ; (ਵਧਾਗੀ ਟ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ' ਦੀ ਡੂਠਾ ਹੋਂ ਜਾਂ ਹੈ/ 



ਨ ੩੧੧੬੨ ਤੁ 
> ੭%> `, ੭ ੧੭ ਨੋ ਘਾ 6 ੧੩6 ਬਿ” ੨ ੨6੨ 

੧੧ _=“ ਰੇ ਨ << (/. ੫ ) ੭%੧- ਰੰ ਕੈ 4. << 

੩&੨ “= # ੨ <੨= ੧੬੬=- 

ਵੈ ਨ ੨੭੭ ਅੰਕ ੨੩ ੨੨੬੩ ਸਤ `$) ੮ 
ਮੱ <<===੩=੨ 

੧੨੮੨ ੧ 

(੪੭ "੨੨੦੦੯ ਆ : 

ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, (ਨੰ? 

ਫੰਧਾ,ਬੰਧਨ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਿਰਨ ਜਿਵੇਂ 

ਦੂਖੁ (੧ ਘਣੋ ਨਿਤ ਰੋਇ॥੨॥ 
ਤਕਲੀਫ ,ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 

_.#ਟੇ' (ਓਕਾਗਾਂ ਦੇ? ਫੰ?ੇ /ਫਜ ਫਨਿਆ ਨੋਇਆ /ਰਨ (ਇੱ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ,ਤਵੇ' ਨੰ ਮੂਆ ਦੇ ,ਓਕਾਰਾਂ 
ਰੂਪੀ ਝੂਠੇ ਵਖਾਰ /ਵਰਾ ਛਨੀਆ ਜੰਢ? ਤਕਲੀਡ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗੰ ਬਹੁਤ ਰੱਦਾ` 24... 

ਖੋਟੇ, ਪੋਤੈ ਨਾ।ਨਾਂ) ਪਵਹਿ, (ਪਵ/?? 

ਤਿਨ, (/ਤਨੂ? ਹਰਿ(ਹਗ) ਗੁਰ _ਦਰਸੁ(ਦਰਸ) ਨ(ਨ? ਹੋਇ ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ __ ਹੁੰਦਾ 

(ਜੱਦ? ਨਕਲਾਂ ,/ਨੈੱਕੇ, ਅਫ਼ਾਨੇ /ਵਲ ਨਗਾੀੰ' ਪਦ, (/5ਵੇ” 2ੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਧਾਗੀਆ? ਨੂੰ” ਰੱਝ ਰੂਪ ਲਤਗੁਰੂ 

` ਦੇ ਛੰਦਾਰ ਨਗੀ ਹੱਦ /... 

ਖੋਟੇ, ਜਾਤਿ(ਸ਼ਾਤ? ਨ।ਨਾਂ) __ ਪਤਿ(੫੩) ਹੈ, 

ਝੂਠਿਆਂ ਜ਼ਾਤ,ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਖੋਟਿ।ਕੱਟ? ਨ।(ਨਾ? ਸੀਝਸਿ (ਨੰਡਸ਼) ਕੌ ਇ॥ 
ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਈ 

ਉਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਨਸ਼ਲ ਅਤੇ /ਏੱਸ਼ਤਾ-4ਤ' ਨਗਾੰ' ਹੱਦ ਅਤੇ ਨਾ 2ੰ ਡੂ/ਿਆਂ ਨਾਲ (ਰਲਕੇ)? ਕੱਟ 

(ਅਸਆਤਮਕ' ਲਨ ,ਓਲ? ਕਾਨਯਾੜ ਡਾ ੰ/... 

ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ (ਖੋਟ) ਕਮਾਵਣਾ, 

ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਮਾਉਣਾ 

ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਿ(੪ਤ) ਖੋਇ॥੩॥ 

ਆਉਂਦਿਆਂ (ਜੰਮਦਿਆਂ) ਜਾਂਦਿਆਂ (ਮਰਦਿਆਂ) ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ 

<-ਡੂਠੰ ਨੰ ਠੂਠ' ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ (ਹਟਾ ਹੈ, #ਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ)? ਲੱਮਣ' #ਰਣ (ਦੇ ਲੱਕਰ)? /ਇਲ ਗੰ ਆਪਣਾ 
/ਏਂਓਤਾ-੫ੰਤ ਨੁਆਉਂਦਾ' ਹੀ/... 
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ਨਾਨਕ, ਮਨੁ(ਮਨ) ਸਮਝਾਈਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਰ੍ ਚਿੱਤ ਰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੀਏ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ(ਜੜਦ) ਸਾਲਾਹ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ,ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ 

4੨੦ ਨਾਨਕਾ/ ,ਓਗੁਰੂ' ਏ /ਨੈਫਤਾ-ਸਲਾਹਾ ਵਾਲੇ ਡੜਦ ਦੁਆਰਾ /ਓੱਤ` ਨੂੰ” ਨਆਆਨਵਾਨ ਕੀਏ /... 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ,ਰੰਨ) ਰਤਿਆ, (ਗੱਤਆ?? 

ਭਾਰੂ (ਭਾਰ) ਨ(ਨਾ? ਭਰਮੁ (ਭਰਨ) ਤਿਨਾਹ ॥ 
ਬੇਝ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

-(/ਨਹੜੀ ਹਰਨਾ-ਸ਼ਾਰਕ? ਪ੍ਰਤੂ ਨਨਰਨ ਦੇ ਰੰਨ /ਵੋਰ ਰੱਤ ਗੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋੰ (#ਹੱਟਿਆਫ਼ਾੰ /ਵਕਾਰਾਂ 

ਦੇ) ਭਰਮ ਦਾ ਛੱਡ ਨਗ (ਹੁੰਦਾ)... ਰ੍ 

ਹਰਿ(ਹਰ?) ਜਪਿ(ਜ) ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਬਹੁਤ 

ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ(ਹਰ)? - ਮਨ _ ਮਾਹ।(#ਾਂਹ? ॥੪॥੨੩॥ 

ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਭੈ ਵਾਲੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ __ਵਿਚ 

... ਪੂੰਝ ਨਮਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, /ਨੈਰਭਉ ਪ੍ਰਡੂ` /6ਤ' /ਵੈਠ (ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/2 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਰਾਗ? ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧, (੫/ਨਲਾ) ਘਰੁ(੫ਰ) ੨(ਦੁਸਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ __ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੂਸਰਾ 

ਧਨੁ (ਧਨ) ਜੋਬਨੁ (ਜੱਬਨ? ਅਰੁਂ (ਅਰ) ਫੁਲੜਾ, 
ਦੌਲਤ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ 

ਨਾਠੀਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ(ਲਾਰ? ॥ 

ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ,ਪਰਾਹੁਣਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ) ਚਾਰ 

... ਲੱਭ; ਸੁਆਨਾੀ ਅਤੇ ਨੁੱਦਰ' ਫੁੱਲ ਚਾਰ /ਏਨਾਂ ਦੇ ਆਹਆਾਨ ਹਾਏ ਹਨ“... 
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(੩੬% ੬੨੨ £ ਵਿ? 

ਪਬਣਿ(ਪਭਣ? ਕੇਰੇ __ ਪਤ (੫੨? ਜਿਉ,(ਨਉ? 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉੱਗਦੀ ਚੌਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ 

ਢੁਲਿ(ਫਲ? ਢੁਲਿ (ਦਲ? ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥ 
` (ਪਾਣੀ ਦੇ) ਢਲਣ ਨਾਲ,ਉਤਰਨ ਨਾਲ (ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ) ਮੁਰਝਾਣ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਵੰਤ __ 

....ਨੰ ਨੋ/ ਭਾਣ/ ,ਹ ਠੱਲਤ; ਨੁਆਨਾੰ ਅਤੇ ਛੱਲ: £ਵੇ' ਹਨ? ਨਵੇ ਚੱਪੱਤਾ ਦੋ ੫ਤੰ. ਪਾਣਾ ਏ ਘੱਟਣ 
ਨਾਲ, #ਰਡਝਾਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਰੰਗੁ(ਰੰਨ) ਮਾਣਿ(ਨਆਣ? ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, 

ਅਨੰਦ ਭੋਗ ਲਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨਾ 

ਜਾ ਜੋਬਨੁ (ਲਨ) ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੁਆਨੀ ਨਵੇਂ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਲਾ 

-੨੦/ /#ਅ7ਨਆ/ ਲਟ ਤਕ' ਤੰਗੀ (ਝੜ੍ਹਣ? ਜੁਆਨ) ਨਵੇ” ਹੁਲਾਰੇ /ਵਰ' ਹੈ, ਨਦੇ' ਜੱਸ ,ਇਚਾ ਨ (ਪਰਤਿਆ 
ਦੇ ,ਉਆਰ ਦਾ ਆਤਨੀਕ? ਅਨੱਦ ਆਣ ਲੰ/... 

ਦਿਨ ਥੌੜੜੇ . ਥਕੇ, 
. ਦਿਵਸ ਥੋੜੇ, ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ 

ਭਇਆ _ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ. ॥੧॥ ਰ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ,ਖ਼ਸਤਾ ਝੱਗਾ, ਸਰੀਰ, ਤਨ ਠਹਿਰਾਉ 

..- ਏਨੇ ਨਲ ਨੂ ਹੁਣ ਸ਼ਮੜ ਨੰ ਕੈ ਲਏ ਅੰਵਨ 2? /ਇਨ ਛਹੁਤ ਘੱਟ ਗਨ ਗਈ, ਅਤੇ (ਲਗੀ ਰਧ?) ਲੱਲਾ 
5ਓ' ਹਾਂ /ਨਆ, ` (ਤਾਂ /ਨੈਸਰਨ ਹੂਆ ਆਤਨੰਕਾ-ਅਨੱਦ ਨਗ ਆਹੱਣੋਆ ਜਾ ਨਕੰਗਾ)... 

ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੂਲੇ, ਜਾਇ _ ਸੁਤੇ `_ਜੀਰਾਣਿ।ਲੰਰਾਣ)? ॥ 

.[[ _ ਮਿੱਤਰ _ ਆਪਣੇ __ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਕੇਂ __ ਸੋਂ ਗਏ ਮਸਾਣਾਂ/ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 
ਹ 

ਹ ---(#ਗੀਰ' ਰਖ? ਚਲਾ &ਰਾਣਾ ਹੱਣ ਕਰਕ), ਨੈਨ ਉਰ ਰੰਗਲੇ #ਸ਼ਣ /#ਤਰ ਕਝ/ਰੈਸ਼ਤਾਨ /ਵਿਚ 

ਹ ਲਾ ਨੁੱਤਾ ਹਨ /.. 
ਰ੍ 

[ ਹੰ ਭੀ ਵੰਵਾ(ਵਵਾ? ਡੁਮਣੀ, (ਡੁਮਣ?? 
ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 

] 
[ 
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ਰੋਵਾ।(ਨੱਵਾਂ? ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ(ਲਾਣ)? ॥੨॥ 

ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਧੀਮੀ __ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 

੨” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /#ਛੱੜੇ /ਵਚ) ਧਨ (ਹਨ) ਆਵਾਸ /ਏਲ ਨੰ ਰਹੀ ਹ ਅਤੇ (ਨੰਨੂ? ਦੁ/ਓੰਤੰ (ਨੂੰ /£ਹਾ 
##ਡ' ਨਠਾੰੱ' ਲਨ ਰੰ 8?) ਨੰ ਵ (ਉਂਝ 2ੰ ਲਈ)? ਲਾਵਾਂ ?... 

ਕੀ ਨ।ਨਾ? ਸੁਣੇਹੀ(ਸ਼ੁਣੇਨ? ਗੌਰੀਏ, 
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ _ ਸੁੰਦਰ(ਇਸਤ੍ਰੀਏ) 

ਆਪਣ ਕੰਨੀ __ ਸੋਇ ॥ 

ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ, ਖ਼ਬਰ 

..(6/) ਨੁੱਟਰ' (ਨੰਵਿ ,ਏਸਤ੍ਰਏ/ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਆਾ ਦਾ ,ਏਹ) ਨਨੰਹਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਉ ਨਗ ਸੁਣਦੀ 4... 

ਲਗੀ ਆਵਹਿ।ਆਵ/? ਸਾਹੁਰੈ, 
ਚਲੀ _ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 

ਨਿਤ ਨ(ਨਾ? ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਰੋਜ਼,ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ (ਘਰ) (ਵਸੇਬਾ) ਹੁੰਦਾ 

....ਡੂੱ. /ਇਨ' ਪਤਾ /ਇਨ) ਸ਼੍ਹਠੇ ੫ਰ' (ਫਲ ਨੂੰ? ਰਲੀ ਆ ਰਨ ਹੈ? ਪੰਕੇਂ ਘਰ' ਚ ਨਦਾ (ਵਸੌਬਾ) ਨਗੀੱ' 
ਨੋਟਆ ਗਓਂਟਾ/ ਆ /ਏਕਾ /ਇਨ' ਸ੍ਹਨੇ ਪੰ ਪਰਲੱਕਾ 
ਨੂ. ਯਮਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੀ /... 

ਨਾਨਕ, ਰ੍ __ ਸੁਤੀ `ਪੇਈਐ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ _. 

ਜਾਣੂ (ਜਾਣ) ਵਿਰਤੀ ਸੰਨਿ(ਆਰ) ॥ 
ਸਮਝ ਲੈ _ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾੜ, ਮੋਰੀ (ਜਿਥੋ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ) 

੭ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਜੇ ਜੱਵ' /£ਸਤ੍ਰ ਪੰਕੈ ਘਰ /ਉਚ' (ਨਡਲਤ ਦਾ ਨੰਦ ਚਲ) ਨੱਤ ਨਹ 2. ਨਮਝ' ਲਵ 
ਨ (ਉਸਦਾ /#ਂਟਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰੱਨਆਣਆਂ ਨੂੰ? ਨੰਨੂੰ ਲਗਾਂ ਹੱਈੰ 2, (#7ਣਆਵੀਂ #ਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੱਗ, /ਇਨ 

ਰਾਤ #ਟਣ ਤੇ ਲੱਨ ਹੱਏ ਹਨ? ... 
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ਗੁਣਾ।ਨੁਣਾ) ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, 

ੱ ਗੁਆ ਲਈ ਗੰਢ, ਪੰਡ 

ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਨਿ(ਨੂ੭ ॥੪॥੨੪॥ 

ਔਗੁਣ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਚਲ ਪਈ, ਤੁਰ ਪਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 

4. (ਉਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਗਾ ਬਗੀਗ ਲੰਦਨ ਦੀਆ? ਲੀਨਆਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਟਲੀ ਗੁਆ ਲਈਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗਣਾੰ ਟੀ 

(4ਡ; ਨਾਲ ਨੂ &? ਤੁਰ ਪਲੀ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (#ਨਲਾ? ੧, (੫/ਹਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ) ਦੂਜਾ ੨ ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੂਸਰਾ 

ਨਟ: _ (ਲੋ ਅਤਗੁਰ ਨੰ ਜਾ ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ /ਵਲ /ਲੈਸ਼ਕੇ ਨੱਕੇਤ' /ਇੱਤਾ ਹੈ /ਏਸ਼' ਨੂੰ” ਦੱ ਨਗ” ਦੂਜਾ 

ਉਲਾਰਨਾ ਹੰ/ 

ਆਪੇ ਰਸੀਆ, ਆਪਿ(%੫) ਰਸੁ, (ਰਨ? 
ਆਪ ਹੀ ਰਸੀਲਾ, ਰਸ ਵਾਲਾ _ ਆਪ ਹੀ ਅਨੰਦ, ਪਿਆਰ 

ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ।ਰਾਫਣਹਾਰ)? ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ 

(ਵਾਹੇਗਰ? ਆਪ' ਹੀ ਰਨ-ਭਰਪੂਰ (੫% ਹੈ, ਆਧ' ਹੀ ਰਨ ((/#ਆਰ? ਨ ਦਿ 

ਨੂ. #ਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਹੈ/... 

ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚਂ ਲੜਾ, 

ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ (ਭਤਾਰ? ॥੧॥ 

ਆਪ ਹੀ __ (ਪਿਆਰ ਮਾਣਨ ਲਈ) ਸੇਜਾ ਪਤੀ 

---(ਪਰਨਾਤਨਾ) ਆਮ' ਹੀ /2ਨਤ੍ਰਾਂ ਝਣ ਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੋਜ, ਅਤੇ ਆ੫' ਨੰ (/ਏਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ” ਭੱਜਣ 

ਵਾਲਾ)? ੪ਤ ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹ/... 

ਰੰਗਿ(ਰੱਗ? ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ , (ਨਾਲ) 
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ਰਵਿ(ਰਵ) ਰਹਿਆ।/ਰੇਹਾ? ਭਰਪੂਰਿ(ਭਰਮਰ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

...ਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰੱਤਿਨ, (ਆਰ? ਰੰਗਾ /ਫਲ ਕੰਨਿਆ ਗੋਆ ਨੈ, ਅਤੇ 2ੂਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਰੈਸ਼ਨੀਂ ਚ? /#ਆਧਕ' ਹੈ/... 

ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ, (#ਫ਼ਲ?? 

ਆਪੇ ਰ ` ਪਾਣੀ ਜਾਲੂ(ਲ਼ਾਲ) ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਜਲ ੍ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਧਾਗੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਾਹੀ 

--(ਓ0ਹਗੁਰ)? #ਆ੫' ਨੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ 2, ਆਪ ਹੀ ਮੰਡਲੀ ਨ, ਆਪ ਨੀ ਜਲ 2, ਅਤੇ ਆਯਾ 

ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਵੰ 24... 

ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਦਾ ਮਣਕਾ (ਜਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਣਕੇ) 

ਆਪੇ ਅੰਦਰਿ(ਅੰਟਰ) ਲਾਲੂ (ਲਾਲ? ॥੨॥ ਰ 
ਆਪ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਲ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਗਾ 

---(੪ਰਨੰਲਰ)? ਆਨ ਹੀ (ਨੱਛੱਂ ਫੜਨ ਵਾਲ? ਲਾਲ ਦਾ #ਣਕਾ 2. ੭ 2 ਉਸ ਅੰਦਰ (#ੰੱਛੀਆਂ ਫੜਨ 

ਨਣਾ ਰਖਿਆ ਹ2ਆ? ਰੰਗਾ ਹੰ/... 

ਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ।/&ਧ) ਰੰਗੂਲਾ, 

ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਵਾ 

ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੂ (ਲਾਲ) ॥ 

ਸਹੇਲੀਏ ਆਪਣਾ __ ਪ੍ਰੀਤਮ(ਪ੍ਰਭੂ) 

-.-ਹ/ (ਨੌਰੀਏ) ਸਹੋਲੀਏ, ਮਰਾ (ਪੁਡੂ? ਪਰਤਿਆ, ਆਨ ਗੀ ਅਨੌਕਾਂ ਤਗੀਕੇਆਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਆਣਨ ਵਾਲ਼ਾ 
ਹ/... 

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ, 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਗਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਸੋਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ 
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ਹਾਲ (ਨਾਲ) ॥੩॥ 

ਵੇਖ, ਤਕ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ 

.-. (ਗਰਗ) ਹਰ` ਰੱਲ (ਨੈਲਰਨ /ਵੋਲ ਨੁੜਨਆ?) ਸ਼ੱਹਾਗਵਤਆਂ ਨ. #ਆਣਦਾ 2, ਨਾਡਸ ਏਹਾਗ਼ਣਾ? ਦਾ 
ਹਾਲ ਵੇਖ (ਨਨਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਟਾ ਨੰੜੇ ਵ ਨਗ ਫਕਦਾ)... 

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਰ ਬੇਨਤੀ, 
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੋਦੜੀ, ਅਰਦਾਸ 

ਤੂ ਡ `ਸਰਵਰੁ(ਲਰਵਰ) __ ਤੂਤ? ਹੰਸੁ(ਹੰਲ)? ॥ ਰ 
ਤੂ ` ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਬਤਖ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੀਵ ਜੋ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ 

--(ਨੈ/ ਵਾਗੁਰਾ ਨ) ਨਾਨਕ; ਤੋਰੇ ਦਰਾ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੰਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ (ਆਧ' ਨੂੰ) ਨਰੰਵਰ ਹੈ” ਤੂੰ ਨੀਂ ਹੰਸਾ ਹੈ'.. 

ਕਉਲੁ(ਕ$ਨ)? __ ਤੂ(ਝੂ? _ਹੈ,(ਨ? ਕਵੀਆਂ ` ਝੜ ੍ ਹੈ, (6? 

_ ਆਪੇ ਵੇਖਿ(€੫੭ ਵਿਗਸੁ//ਵਨਨ? ॥੪॥੨੫॥ 
ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

...ਤੂੱ ਨੀਂ ਕੰਢਲ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ” ਨੀ ਚੰਨ ਦੀ ਰਾਨਣਾੰ /ਵਚਾ #ੜਣ' ਵਾਲਾ ਕੁਨੂਦ' ਹੈ? ਐਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਤੂ ਆਮ 
ਹਾੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਨਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਮਲਾ). __੧(੫ਨਲਾ) ਘਰ(ਪਰ) ੩(ਤਜਾ)॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ॥ ਤੀਸਰਾ 

ਇਹੁ(/ਏਹ) ਤਨੁ (ਤਨ) ਧਰਤੀ, _ਬੀਜੁ (ਕਲ? `___ ਕਰਮਾ ਕਰੋਂ, 
ਇਸ ਸਰੀਰ `__ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀ, ਤੁਖ਼ਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰ 

026 

ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ, ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ 
ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਰੀ ਨਿਜ ਦਿ ਹਮ ਰਿਵ 

ਉਇ ਣਾ ਜਿਗ (#ਤੰ /ਏਸ਼ ਫਸ਼ਲ ਨੂੰ? 

ਰਿ ਉਨ 
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੬ (੧4 ਗਲਾ ਰ ਰੇ “ਨ ਇਕ ਦਿ 

ਮਨੁ (ਮਨ? ਕਿਰਸਾਣੁ, (/ਨੈਰਸ਼ਾਣ? __ ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਿਦੈ __ਜੰਮਾਇ ਲੈ, 

ਚਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਉਗਾ,ਪੈਦਾ ਲਵੇ 

ਇਉ।/££? ਪਾਵਸਿ(ਪਾਵਨ? ਪਦੁ(੫ਦ? . ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰ੍ 

ਇਵੇਂ ਪਾ ਲਏੱਗਾ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ, _ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ 

ਕਾ 

.-ਹਨੇ' ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਾਨ ਬਣਾ &. /ਹਰਟੇ /€ਚ' ਪ੍ਰਡੂ (ਏ ਨੈਸਰਨ ਠੂਪਾੰ ਬੌਤਾੰਂ ਨੂੰ? ਧੰਣਾ ਕਰ ਲੰ/ /ਏਵੇ” (ਤੂੰ? 
/ਨੈਰਲਾਣ ੫ਛਫੀ, ਭਾਵ' ਪ੍ਰਡੂ ਨਲਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਨਥਾ ਨੂੰ` ਪਾ ਲਵੇਲਾ/... 

`_ ਕਾਰੇ ਗਰਬਸਿ,(ਨਰਕਸ? __ ਮੂੜੇ ,,੭ੜ? ਮਾਇਆ ॥ 

_...ਨ/ ਨ68/ (ਤੂੰ? ੭ਆ7ਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ,ਕੈਉਂ” ਕਰਣਾ ਹੈ... 

ਪਿਤ ਸੁਤੋਂ ਸਗਲ . ਕਾਲਤ੍੍ ਮਾਤਾ, 

ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ___ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਾੰ 

ਤੇਰੇ ਹੋਂਹਿ(ਨੇਨ? ਨ।ਨਾ? __ਅੰਤਿ(ਅਤ) ਸਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ __ ਅਖ਼ੀਰ ਸਹਾਈ, ਸੱਜਣ ਠਹਿਰਾਉ 1 

-..#ਤ) _੪ਤਰ;, /ਏਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਆਤਾ ਨਾਨੇ ਅਲਰ` ਨੂੰ` ਤੋਰੇ ਸਹਾਈ ਨਗਾੰ' ਹੱਣਨੇ /... 

ਬਿਖੈ __ ਬਿਕਾਰ ___ਦੁਸਟ(ਵੁਲ਼ਣ? ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, 

ਵਿਸ਼ੇ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ ਭੈੜੇ `ਗੁਡਾਈ, ਪੁਟਾਈ __ ਕਰੋ 

ਇਨ(ਇਨ੍ਹ? ਤਜਿ, (ਤਨ? ਆਤਮੈ ਰ ਹੋਇ _ ਧਿਆਈ ॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੌ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

.-ਏਸ਼ਟ' /€ਸ਼ੋਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ` (/ਹੇਰਦੇ /ਵੇਚੱ? &ਟ' ਦੋਹ, ਟੈਨ੍ਹਾਂ (ਨੂ? ਆਨ ਕੇ ਆਤਨ' /ਇੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(/ਨਆਨ?) ਹੈ ਲਾਹ/... ਰ੍ 

ਜਪੁਂ (ਨਕ) ਤਪੁ(ਤ੫) ਸੰਜਮੁ/#੪6੭ ਹੋਹਿ(ਨ? ਜਬ ਰਾਖੇ, 
ਸਿਮਰਨ ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਬਤ, ਮਰਿਯਾਦਾ __ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋ ਰਖਵਾਲੇ 

ਕਮਲੂ (ਕਮਲ? ਬਿਗਸੈ ਮਧੁ(ਨੱਠ? ਆਸ੍ਰਮਾਈ।(ਆਸ਼ੁਨਾਣ? ॥੨॥ 

ਕੰਵਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਦ __ਚੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ, ਟਪਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ 
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ਵੇ ੧ 7 ਦੋਂ 
ਰੀ ੮੨੭ ਅੰਕ ੨੩-੨੪ `) ੩6 
ਵਾ ਲਿਆ ੧੨੮੮ ਹੈ ੨੧ -ਰ 

(੨੨ ੬₹੨੨੦੨੨੩ ਦ% 

ਓਟ? ਸੰ, ਤ#' ਅਤੇ #ੱਜ#' (ਤੰਗੀ ਨਸ਼ਰਨ' ਰੂਧਾੰ #ੰਤਾੰ ਏੋ? ਰਸ਼ਵਾਲੇ ਹੋ ਲਾਣਲੇ, ਤਾੰ ਤੌਰਾ /ਹਰਣੇ ਰੂਪਾੰ 
ਕੰਵਲ ਫੁੱਠ /#ੜ ਨਾਂਦਾ 2. ਅਤੇ ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਲ (ਨ#' ਅੰਗ੍ਹਿਤ ਛਾ? ਗ਼ਠੈਠ ਟਪਕਣ ਲਨ ਲਾਂਦਾ` ਹੰ/... 

ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹੈ, 
ਵੀਹ” ਸੱਤ=੨੭(ਨਛਾੱਤ੍ਰ) ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ 

ਤੀਨਿ (ਤਨ) ਖੌੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) ਸਾਰੈ ॥ 
ਤਿੰਨ ਖੁੱਡਾਂ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ _ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ 

...(ਸਰਮਾ-ਸਾਹਕ? #ਗੀਨੈ ਏੈ ੨੭ ਨਛੱਤਰ ਭਾਵ ੨੭ /ਏਨ' ਗੀ (ਪ੍ਰਡੂ ਝੱਟ ੀ ਟੱਲਤ ਨੂ? /£ਕਾਂਠਾ 
ਕਰੰ/ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ,£ਨ ਅਫਸ਼ਥਾਵਾਂ (ਭਾਲ, ਨੁਆਨੀ ਅਤੇ ਨਰਹ ਡਾਵ' ਸ਼ਾਗਾੰ /#ੱਟਗਾ 2? /ਵਲ` ,ਨੈੱਤ 

ਹੀ ਸ਼ੱਤ ਨੂੰ” ਯਾਦ ਰੱ9.... 

ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈ, (6) _ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ, (ਲੰਨੂੰ? 

੪ ਵੇਦ%੬ਸ਼ਾਸਤਰ=੧੦ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ___ ਬੇਅੰਤ(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) __ਪਛਾਣੇ 

_ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ) ___ ਇਵ(/£ਫ) ਏਕੁ/ਏਕ) __ ਤਾਰੈ ॥੩॥੨੬॥ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ___ ਇੰਜ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) __ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

...(ਓਹ) ਚਾਰ ਵੋਟਾ ਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਠਾਰਾਂ £ਰਾਣਾਂ (ਭਾਵ ਸ਼ਰਲੰਤ ਧਰ#' £ਨਤਕਾ) /ਦੇਨ' ਅੰਤ ਪ੍ਰਡੂ` ਦੀ 
ਪਾਹੈਲਾਣ (ਲੱਤ ਭਾਵ #ੱਲੰ?/ ਨਾਨਕਾ (੬੭ ਕਥਨ' ਰੰ /ਕ' ,&ੱਸ /£ਕ' ਵਹੰਗੁਰੂ' (ਜੀਵ ਨੂੰ` ਸੱਸਾਰ ਦੇ ਭਵ 

ਨਾਗਰ 3? ਤਾਰ /ਇੱਦਾ ਨੰ/ 

ਨਿਰੀ ਮਹਲਾ।(ਮਓਲਾ) ੧(੫/ਨਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੀਜਾ 

ਅਮਲੂ (ਅਮਨ) ___ ਕਰਿ(ਕਰ) ਧਰਤੀ, ਬੀਜੁ (ਸਜ) 
(ਚੰਗੇ) ਕਰਮ _ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀ, ਤੁਖ਼ਮ 

ਸਬਦੋਂ (#਼ਸਟੰ) ਕਰਿ, (ਕਰ) ਕਰ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਕਰ 

ਸਚ ਕੀ __ਆਬ, ਨਿਤ __ ਦੇਹਿ(ਏਠ) ਪਾਣੀ ॥ 
ਸਦਾ -ਬਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ) ਦੀ __ ਸ਼ੋਭਾ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੋਜ਼ __ ਦੇਹ _ ਜਲ 
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(੧੬ ਆ ਚ 

(ਹ/ ਭਾਣ/ ਠ3) ਅਨਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਮੀਨ ਣਾ, (ਉ #ਜ? ਅਤਰ ਚੋ ਬਦ ਫਾ ਬਿ ਅਤੇ ਲਣਾ-.ਜਓਰਾ 

#ਰਆਾਤਮਾ ਦਾ #਼ੰਦਗਾਂ ਵਾਣ ਨੁੱਦਰਤਾ ਦਾ (ਹਰ) ਰੱਸ਼` ਪਾਠਾਂ ਛੋਗ.. 

ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੂ ,(/ਨਰਸਾਣ) ਈਮਾਨ (ਲਆਨ? 

ਜੰਮਾਇ ਲੈ, 

` ਪੈਦਾ __ ਕਰ ਲੈ 

ਭਿਸਤੁ (/ਤਸਤ? , ਦੌਜਕੂ ,(ਦੱਸ਼ਕ) ਮੂੜੇ ,,$ਡ੭ ਏਵ ਰ੍ ਜਾਣੀ ॥੧॥. 

_...(/ਟਟ” ਟ) ਕਸਾਨ #ਣਕੇ /£ਸਾਨਟਾਗੀ (ਦੀ ਛਲਲ) ਪੌਟਾ ਕਰ ਨੰ, 2/ ਨੂਰ੪/ (/ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾੰ 

ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ) ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਛਾ (ਫਰਕ? ਸਮਾ ਲਵ... 

ਮਤ (ਮਤ) ਜਾਣਸਹਿ, (ਲਾਣਗ?? ___ ਗਲੀ(ਨੱਲ? ਪਾਇਆ ॥ 

ਮਤਾਂ __ ਜਾਣੋਂ, ਸਮਝੇ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ 

ਸਿਸ ਭਾਣੀ) ਮਤਾਂ (ਤੂ? #ਨਡ' /ਕ ਗਲਾਂ ਨਾਲ (੪ਰਮਾਤਨਾ) ਨੀ ਵਿ 

ਨਰ ਸਿ 

ਸਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ, ਰੂਪ ਕੀ __ ਸੋਭਾ,(ਸੱਭਾ? 
_ ਧਨ,ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਣ/ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ __ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 

ਇਤੁ/੬੩੭ ___ਬਿਧੀ _ ਜਨਮੁ(ਜਨਮ) ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ __ਜੀਵਨ , ਗੁਆ ਲਿਆ __ਠਹਿਰਾਉ 

..ਛੱਲਤ ਤੌਂ #ੱਦਰਤਾ ਛੇ ਆਣ ਲਾਂ (ਡੂਠਨ ਓਲਤਤਾੰ (ਕਗ/ਇਆਂ), ਏਨਾ ਤਗੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਵਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ (/#ਰਥ) 
_ ਆ /ਲਆ ਹ/... 

_ ਐਬ ਤਨਿ(ਤਨ) __ ਚਿਕੜੌ, ਇਹੁ (ਨ) __ ਮਨੁ(ਮਨ) __ ਮੀਡਕੋ,(ਅੰਡਕ? 
- _ ਅਵਗੁਣ, ਬਦੀ ਸਰੀਰ ____ ਚਿੱਕੜ,ਦਲਦਲ ਇਹ ਚਿੱਤ _ ਡੱਡੂ 

_ਕਮਲ ____ਕੀ ਰ ਸਾਰ, _ ਨਹੀ(ਨਨੰ? ਮੂਲਿ(੭ਲ) ਪਾਈ ॥ 
`. ਕੰਵਲ ਦੀ `_ਸੋਭੀ ਨਹੀਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ _ 
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੨ ੮ ੭ 

...(ਲਦਾਂ ਤਕ /ਨ) ਸ਼ਗੀਰ /#ਕਾਰਾਂ ਰੂਪਾਂ /ਨੱਕੜ (ਬਣਆ ਹੋਇਆ ਹ, %3) #ਨ ਡੱਡੂ ਛਣਕੇ /ਟਸ਼ਾ 

ਉੱਕੜਾ /ਫਚ ਫਨੀਆ ।ਉਆ ਰੰ, (ਲਾਗ ਉਨ ਵਜਨ ਜਿ 

ਉਸਨ ਲੇਵੀ ਲੀਨੀ. ਨਥਿ, ਹੁ 

ਭਉਰੁ (ਤ£ਰ) ਉਸਤਾਦੁ , (ਉਸਤਾਦ) ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ 
ਭੌਰਾ __ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ___ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ 

ਬੋਲੇ, ਕਿਉ।ਨ$? _ ਬੂਝੈ, ਰ ਜਾ(ਜ਼?__ਨਹ(ਨਨ? ਬੁਝਾਈ ॥੨॥- 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ _ ਕਾਹਤੇ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ ___ ਜੇਕਰ __ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ 

---ਅ/ਹਆਧਕਾ' (ਨੂ੫) ਭਰ; ਹਰ ਰੱਲ ਨੰ (ਕੱਵਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਛਿਕ ਆਪਣਾਂ ਗੁੰਲਾਰ ਰਾਠੰ? /ਨੱਇਿਆ 
ਕਾਹਦਾ ਹੈ, (ਘਰ ਛੜਾ /ਵਚ' ਕੱਲ ਨੀਂ ਗਹਠਿਂਦਾ ਡਡੂ-ਨੂਆ #ਨ? ਕਾਰਤੇ ਨਗੀੱ' ਸਸ਼ਡਦਾ? (ਪਰ ਸੱਚ /ਡਹਾ 
ਹੈ, ,ਕੈ' ਇਹ #ਸ਼ਡ ਗੀ ਨਹੀ ਸਕਣਾ)? ਜਦ ਤਕ (ਵਾਹ੍ਗ੍ਰ ਆਪਣਾ ਡਰਾ ਰਾਗੀ ਇਨਨੂੰ? #ੱਠੀ ਨਾ” 
ਬਸ਼ਸ਼ਟਾ/(ਮਨੁੱਡੀ ਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ /2ਵ' 2 ਹੈ, ਕੈ /ਰਦੇ /£ਚ ਵਸਦੇ ਹੱਟ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀ ਨਲ ਨਗੀੱ 
ਆਉਂਦੀ), ਨਉ ਮਨ` /ਵੈਕਾਰਾਂ ਏ /ਨੱਕੜ' /ਵੈਚਾ ਛਨੋਆਨ; ੫ਰਨਾਤਮ' ਨੰੱਸਆ ਨੂੰ ਨਗ ਗੱਲਣਾ/2... 

ਆਖਣੁ (ਆਖਣ? ਸੁਨਣਾ, ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, 
ਬੋਲਣ ਰ੍ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹਵਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਇਹੁ(/ਏਠ) ਰ੍ ਮਨੁ(ਸਨ) _ ਰਤਾ (ਰੱਤਾ) ਮਾਇਆ ॥ 

ਇਹ ਚਿੱਤ ਰੰਗਿਆ ਧਨ,ਦੌਲਤ 

...ਇਹਾ /ਓਤ #ਗ£ਆਦਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾ /ਵਚ ਗੰਨੇਆ ਨੋਇਆ ਹੈ, (£ਨੂ ਕੁੜ ਵ) ਕਨੋਣਾ ਅਤੇ 
/ਏਨਟਾ ਨੁਣਨ ਪਉਣ (ਦੇ ਭ/ਨ%ੰ)? ਦਾ ਅਵਾਜ਼ (ਵਾਂਨ ਅਲਾਈ' ਹੈ)... 

ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰਿ, (ਨਦਰ? ਦਿਲਹਿ(/ਏਲਨ) ਪਸਿੰਦੇ, __ 
ਪਤੀ _ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ _ ਦਿਲ ਨੂੰ ____ ਭਾਉਂਦੇ ਹੱਨ 

ਜਿਨੀ(#ਰੂ?) ਰ ਕਰਿ(ਕਰ) _____ ਏਕੁ(੬ਕ) _ ਧਿਆਇਆ ॥੩॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਕਮ(ਪ੍ਰਭੂ) ਅਰਾਧਿਆਂ ਰ 

-./ਨੰਨਹਾ ਨ ਦਗੰਰ੍ਗਰੂ ਨੂੰ` (ਕੰਢਲ)? /ਏਕਾ ਸ਼ਡਕੇ ਅਰਹਹੀਆ ਹ, (6?) ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਦਾ .੍ਰੋਖਾ /ਉਸਣਾੰ 
/ਵਚਾ ਹਨ, ਅਤੇ (ਗੀ £ਸਦੋ? /ਇਲ ਨੂੰ £ਆਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ... 
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ਤੀਹ ਕਰਿ(ਕਰ? ਰਖੇ, _ ਪੰਜ ਕਰਿ (ਕਰ) ਸਾਥੀ, 

੩੦ (ਰੋਜ਼ੇ) ਕਰਕੇ ਧਰੇ ੫ (ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ) ਕਰਕੇ ਸੰਗੀ 

ਨਾਉ (ਨਾਓ? ਸੈਤਾਨੁ , (ਸੰਤਾਨ? ਮਤੁ(#ਤ) ਕਟਿ(ਕਟ) ਜਾਈ ॥ 
ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਬਦੀ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ) ਮਤਾਂ ਕੱਟ,ਨਸ਼ਟ ਜਾਵੇ 

--(ਹ/ ਕਾਲ਼ਾ ਤੂੰ? ਤੀਹ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਰਲੇ ਹਨ; ਪੰਜੇ ਨੈਆਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲਾ ਝਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, (੫ਰ' #ਬਰਦਾਰ) ਮਤਾਂ 
(ਭਟ ਦਾ .ਛਨੈਸ਼ਤਾ) ਸੰਤਾਨ (ਆਪਣਾਂ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ,ਟਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਕੱਟ ਦੋਦੇ, ਭਾਵ' ਪ੍ਰਭਾਵਗੀਣ ਕਰ ਇਵ, 
(ਕੈਓਕ ਤੂੰ ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ #ਲੰੱ' ਨਗ ਨਗ ਲੱਕ ਸਾਦੇ ਲਲੀਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਏ ਰੂਪ /ਏਚ ਕਰਦਾ ਹੈੱ/2... 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਆਖੈ, ਰਾਹਿ।(ਰਾ) ਪੈ ਚਲਣਾ, 

ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਖਦਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ 

ਮਾਲੁ (ਮਾਲ) ਧਨੁ (ਹਨ? ਕਿਤ ਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥ 

ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ ਕਿਸ __ਲਈ __ ਸੰਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

` ...(ਨਤਗੁਰ? ਨਾਨਕ ਆਥਦਾ ਹੈ ਕੈ (ਹ/ ਕਾਜ਼ਾਂ/ /£ਕ /ਇਨ ਤੂੱ` ਲੀ ਮੱਤ ? ਗਾਹ ਉਖਰ ਟੁਰ ਲਾਣਾ ਨੇ, 
(/ਟੈਰ' /£ਹ)? ਧਨ' ਪਟਾਰਲ ਕੈਨ ਲਈਂ /ਏਕਤ੍ਰ ਕੱਤਾ 2? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।%/ਨਲਾ) ੧, (੫/ਨਲਾ) ਘਰੁ(&ਰ? `_੪(ਚੱਰ੭ ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੌਥਾ 

ਸੋਈ __ਮਉਲਾ, ਜਿਨਿ(ਨਨ੍ਹ? ਜਗੂ(ਜਗ)? ਮਉਲਿਆ, 
ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

_ ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ ॥ 

ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 

ਓੰਗਾਂ ਆਲਕਾ ਹੈ, ਨ ਨੰ ਨੱਸ਼ਾਰ ਨੂੰ` ਪੂਰਫਲਿਤ ਕੱਤਾ' ਹੈ, ਭਾਵ ਉਪਜ਼ਰਏਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਤ' ਨੂੱ` (ਹੰਣਾ 

ਕਰਕ? ਗੰਰਆ-ਭ/ਰਆ' ਕੰਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ /ਸ੍ਰੇਸ਼ਣਾੰ ਨੂੰ” ਕਰ੍ਆਲ਼ੀਲ/ਨਜੀਂਵ ਝਣਭਏਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/)... 

ਆਬ ਖਾਕੁ(ਖਾਕ) _____ਜਿਨਿ(#ਰ੍/ ਬੰਧਿ(੩੦) ਰਹਾਈ, 

-ਧੰਨੂ(ਪੰਨ) ____ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥੧॥ 
`- ਪਨਤਾ ਯਗ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 
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...ਕਰਤਾ ਮਰਲਾ ਪੰਨੇ 5. ਨਸਨੇ ਪਾਣ) #ੱਟਾਂ (ਆਗਕ' ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਰਕੋ? ਨੈਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ/... 

ਮਰਣਾ, ਮੁਲਾ(੭ਨਾ? ਗਰਣਾ ॥ 

ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ! ਕਾਜ਼ੀ ਰ ਮਰ ਜਾਣਾ 

,.ਹ/ ਕਾਗਾਂ/ (/ਏਸ਼ ਚਲਣਹਾਰ #ੱਡਾਰ /ਫਚ)? #ਰਣਾ 6, (%#ਵੱਸ)? #ਰਣਾ ਹੈ... 

ਭੀ, ਕਰਤਾਰਹੁ (ਕਰਤਾਰੁ? ਡਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋ ਭੈ ਖਾਣਾ __ ਠਹਿਰਾਉ 

.--/2. ਭਣਾ ਕਰਤਾ-੫ਰ8' ਕਲ? /ਨੌਰਮਲ ਡੀ /ਵਚਾ ਰ/ਹੈਣਾ ਲਾਠੰਦਾ ਹ/... 

ਤਾ(ਤਾ? ਤੂਤ? _ ਮੁੱਲਾ,(#ਨ? ਤਾ(ਤ? ਤੂਤ? ਕਾਜੀ, (ਕਾਸ਼? 
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ __ ਮਸੀਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ,ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਜਾਣਹਿ(ਜਾਣ?? __ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਖ਼ੁਦਾਈ ॥ 

ਜਾਣ ਲਵੇ' ਬੰਦਗੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ 

...ਤੱ ਤਾਂ ਨੰ (ਲਗਾਂ ਅਰਥਾਂ /ਏਗ) ਮੌਲਫਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ੀੰ ਹੈ! (ਜ਼ੰਕਰ) #ਟਾ ਦੀ ਝੰਟਗਾੰ ਨੂੰ” ਸਮਝ ਲਵੇ... 

ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਪੜਿਆ(ਪਊਆ) ਹੋਵਹਿ, (ਹੱਢਨ? 

ਕੇਂ ਰਹੈ ਨ, (ਨ? _ ਭਰੀਐ ਪਾਈ ॥੨॥ ਰ 
ਕੋਈ __ ਰਹਿੰਦਾ _ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬੇਲੀ, ਪਨਘੜੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਰਾਹੀ' ਪਾਣੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿਚ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਪਿਆਲੀ 

ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

---ਸੰਕੇਰ' (ਤੂਂ? ਝਹਤਾ ਪਿਆ ਗੋਇਆ ਹੱਦੋ; (ਤਾਂ ਵੀ #ੱਤ ਦੇ ੂ ਹ' ਨਗ” ਝਚ ਸਕੰਨ ਕਮ ਸਵ 
ਨੁਨਾਨਾਂ ਦੰ) ਆਲਾ ਭਰ ਨਾਈ, ਤਾਂ ਕਈਂ ਵਾਂ (/ਏਸ #ੱਲਾਰ /ਵਲ) ਨਗ ਝਜਦਾ/... 

ਸੋਈ ਕਾਜੀ, (ਕਾਲ? ਜਿਨਿ(ਨਨ੍? ਆਪੁ (ਆਨ) ਤਜਿਆ, 

ਉਹੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਜੱਜ ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪਣਾ) ਆਪ ___ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾਂ 
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ਇਕੁ(/ਏਕ? ___ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਕੀਆਂ ਆਧਾਰੋਂ ॥ 
_ ਇਕ(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਨਾਮ,ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਧਾਰ,ਆਸਰਾਂ 

... ਉੰਗਾੰ (ਨਹ?) ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੈਨ ਨੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ (ਭਾਵ ਹਨ? /ਤਆਗ' /ਤ? ਹੈ, ਅਤੇ /ਏਕ' 

੪ਰਸ਼ੌਲਰ ਦੰ #ੱਟਗਾਂ ਨੂੱ` ਆਪਣੇ (ਜੀਵਨ ਟ? ਆਨਰਾ ਬਣਾ ,ਨਆ ਹੈ... 

ਹੈ ਭੀ ___ ਹੋਸੀ, __ ਜਾਇ ਨ(ਨ?) ਜਾਸੀ, 
ਹੁਣ ਹੈ, ਸੀ, ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਸਚਾ(ਸੱਚ) ਸਿਰਜਣਹਾਰੋਂ ॥੩॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਕੂ) ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ 

(2? ਕਾਜ? ਉਠ) ਸਦਾ=ਸਤੋਰ ਕਰਤਾ ਮਗ ਨੁਣ ਵਾਂ ਨੰ ਪਲਾਂ ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੱਠੰਗਾ; (ਉੰਹਾ 
ਨਾ ਕਦੀ) ਨੱ੪ਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨੰ #ਰਦਾ ਹੰ/... 

ਪੰਜ ___ ਵਖਤ, ਨਿਵਾਜ(ਨੋਵਸ਼? __ ਗੁਜਾਰਹਿ, (ਨਾਸ਼ਾਗਨ? 
_ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ੫ _ ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ', ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਂ 

ਪੜਹਿ(੫ੜੁ/??) ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣਾ ॥ 
ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਧਰਮ)ਪੁਸਤਕਾਂ _ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ 

...(ਹੈ/ ਕਾਸੀ/ ਤੂ? ਪਿ ਦੌਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੂਵਾ ਹੱ? ਗਰ ਦਿ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਢਾੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ:.. 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਆਖੈ, ਗੌਰ ਸਦੇਈ, 
ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਆਖਦਾ ਹੈ _ _ ਕਬਰ ਸੱਦਦੀ ਹੈ 

_ਰਹਿਓਂ _ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ॥੪॥੨੮॥ 
ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ __ ਪਾਨ ਕਰਨਾਂ ਛਕਣਾ 

ਲਾ /ਟਸ' ਲਈ?) ਨਾਨਕ (ਜਤਗੁਰੂ) ਆਖਦਾ 
। ਕੈ (ਹ/ ਕਾਈਾ/ ਤੰਨੂੱ? ਕਡਰ' ਵਾਲਾਂ ਆਰ ਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਸਸਡ' ਨੰ ਕ' ਹੁਣ /ਏਸ' ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੌਰ) 

_ ਬਾਣਾ ਘੱਣਾ (#ਕ ਨਆ 2/2 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।(ਮਨਲਾ? ___ ੧, (ਪ/ਨੈਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ) 8(ਲੱਥਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ___ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੌਥਾ 



ਸੁਆਨੁ ,(ਨਆਨ? ਇ __ਸੁਆਨੀ _ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)? ॥ ਦੂ 

(ਲੋਭ ਰੂਪੀ)ਕੁੱਤਾ ਦੋ (ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ) ਕੁੱਤੀਆਂ __ਨਾਲ,ਸੰਗ 

(ਸ਼ਾਹਲ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ /ਓਤ੍ਰਣ ਰਾਗੀ ਸਓਗੁਰੂ' ਜੀਵਨ ਏ ਸੱਠ ਨੂੰ ਸਮਡਾਉਨਆਂ ਦਸ਼ ਰਹੈ ਹਨ, /ਨੈ ਹੈ/ 

ਵਹਓੰਗੁਰੂ / ਮੋਰ? ਨਾਲ /ਏਕ (ਲੰਡ ਨੂ? ਕੱਤ; ਅਤੇ ਦੇ (ਆਲਾ ਤੋੰ ਤ੍ਰੈਸਨਾ ਰੂਪ? ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ/... 

ਭਲਕੇ ਭਉ ਕਹਿ, (ਭਉੰਗ?? ਸਦਾ ਬਇਆਲਿ(ਲਇਆਨ) ॥ 
ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਉੱਕਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ (ਇਹ ਬਾਂਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) 

..- (ਇਹ /5ਨ? ਹਸ਼ੜ਼ਾਂ ਨੀ ਸਫੋਨੇ ਭਨ ਭਉਕਦੇ ਗਹੰਦੈ ਹਨ... 

ਕੂੜੁ (ਭੁੜ? ਛੁਰਾ, ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੂ (ਨਰਟਾਨ)? ॥ 
ਝੂਠ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੁਰਦਾਰ 

...(ਹੱਝ' ਵਨ) ਡੂਠ' ਦਾ ਡਰਾ ਹੈ, #ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਠੱਗੀ ਆਰ ਕੰ _,ਲਿਆਂਦਾ (ਨਗਆਵਾੀ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ' ਰੂਪ?) 
ਨੁਰਣਾਰ' ਵੀ ੪ /ਨਹਾਂ ਹਾੰ“... 

ਧਾਣਕ 
(ਪਨੁੱਝ-ਧਾਗੀ ਸਾਂਹਨ)? ਨ ਲਹੁਤ' #ਲੀਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਡੱਠੋ ਅਭਇ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ %ਤੇ ਨਹਾਂ #ਹਏ` ਦਾ /ਓਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ/ ਨੱਗੰਆਂ ਠੱਨਆਂ ਦੀ ਲਹਤ' ਕਰਦੇ ਹਨ/ 

ਰੂਪਿ,,ੜ੫) _ ਰਹਾ(ਰਹਾਂ? ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

:--(ਹ/) ਕਰਤਾ ਰਕ' ਨੰ/ (/ਇਵੇ' ੭? ਨਾਂਹਨੀਆਂ ਵਾਲੀ (ਡਰਾਉਣ?) ਸ਼ਕਲ /ਵਚ (ਜੀਵਨ #ਤਾੀਤ' ਕਰ? 

/ਰਹਾ ਹਾਂ/... ਰ 

ਮੈ? _ਪਤਿ(੪ਤ) ਕੀ __ ਪੰਦਿ,(੫ਇ) ਨ,(ਨੱ?) ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 

ਮੈਂ ਆਦਰ __ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਨਸੀਹਤ _ ਨਹੀਂ __ਕਰਮ _ ਦੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ 

੭੭ ਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਅਆਤਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਕੱ ਨਿਆਂ (ਲਈਂ ਹੈ, ਅਤ) ਨਾਂ ਗੰ ਕਰਨ ਯੱਗ, (ਦੱਨਆਣਆਂ 
ਵਾਲੇ ਕੱਠ? ਕੱ ਕੰਤ ਹਨ/... 

ਹਉ(ਹ£? ਬਿਗੜੇ ਰੂਪਿ, (੫੭ ਬਿਕਰਾਲ ॥ 
ਮੈਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ੍ ਭੈਦਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ 
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4--ਨ" /ਵੋਨਾੜੇ ਹੱਣ' #ਹਾਤ ਡਰਾਉਣ ਰੂ /ਦੋੇਲ (/ਲਂਦਗਾ /ਝਤਾ)? /ਰਹਾ ਹਾਂ/... 

ਤੇਰਾ ਏਕ($ਕ) . ਨਾਮੁ ,(ਨਾਨ? ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ(ਸੰਨਾਠ? ॥ 

ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ... ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ __ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ 

..(ਨੇ/ ਵਾਨੰਗੁਰ ਨੰ? /ਏਨਂ /ਨੋਨੀਂ ਅਵਸ਼ਕਾ /ਏਚ #ਊਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵ?) ਤੌਰਾ ,&ਕਾ /#ਮਰਨ; ਸੱਸ਼ਾਰ 
(ਦੇ ਭਫਨਾਗ਼ਰ ਤੱ? (੫ਾਰ)? ਉਤਾਰ /ਏਂਦਾ ਹੈ... 

ਮੈ ਏਹਾ ਰ ਆਸ, ਏਹੋਂ ਆਧਾਰੁ(ਆਧਾਰ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮੇਰੀ __ਇਹੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ __ ਆਸਰਾ _ਠਹਿਰਾਉ ਦਾ 

..-ਹੰਗਾ (/ਫਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਗਾੀਂ /ਭਆਨਕਾ /#ੱਟਗਾਂ ਦ$9 /ਏਹਂ ਉਆੰਟ ਤੰ /ਇਗੀਂ ਆਲਰਾ' ਹੈ /... 

ਮੁਖਿ, (8੭ ਨਿੰਦਾ, ਆਖਾ, (ਆਖਾਂ? ਦਿਨੁ//ਟਨ? ਰਾਤਿ(ਰਾਤ? ॥ 
ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਵਸ ਰਾਤ 

...(ੌਨੇ ਜੰਵਨ ਲੀ ਹਾਲਤ /£ਹ ਹੈ ਕੈ ਨੰ? ਮੂਹ /ਵੈਡਾਂ /ਟਨ ਰਾਤ; ਭਾਫ' ਹਰ' ਦੇਲੇ ਨੈ/ਇਆ ਕਰਦਾ ਗ/ਹਿੰਦਾ 
ਹਾਨੰ/... 

ਪਰ - _ ਘਰੁ (ਘਰ) ਜੋਹੀ, (ਲੰਨ? ਨੀਚ ___ਸਨਾਤਿ(ਸਨਾਤ? ॥ 

ਪਰਾਇਆ ਘਰ (ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ) ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ __ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ 

ਹੈ" ਚੰਨੀ ਠੱਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ?) ਨੰ ਸ਼ਾਤ' (ਟੇ ਸਾਂਹਲੀਆਂ ਵਾਲ? ਪਰਾਏ ਘਰਾੰ ਨੂੰ” ਤਾੜ਼ਣਾ ਗਹਿੰਦਾ ਹਾਂ/... 

ਕਾਮੁ (ਕਾਨ? ਕ੍ੱਧੁ,।ਕੁੱਧ) ਤਨਿ(ਤਨ) ਵਸਹਿ(ਵਲ6? ਚੰਡਾਲ ॥ 

ਭੋਗ ਇੱਛਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ 

--ਇਸ਼ਟਾ ਕਾ ਅਤੇ ਕੁੱਹ (ਦੱਵੱ?) ਲੱਡਾਲ, (?ਨ)? #ਗੀਰ /ਏਚ ਵਸਦੇ ਹਨ/... 

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ, (ਨੂ? ਰਹਾ।(ਰਹਾ? ਕਰਤਾਰ ॥੨॥ 
ਸਾਂਹਸੀਆਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

੨7੭ ਕਰਤਾ ੪ਰਸ਼' ਨ/ (ਏਵ ਨ? ਨਾਂਹਲੀਆਂ ਵਾਲੀ (ਡਰਾਉਣ?) ਭਕਲ /ਵੋਲ (ਜੀਵਨ ਝਤੀਤ ਕਰ) 

/ਰਹਾ ਹਾ/... 
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ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ, (ਸ਼ਰਤ) ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ(ਵਸ? ॥ 

ਫਸੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ,ਸੋਚ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ 

---(ਓ੫ਰੰ” ਉਮਰ ਨਰਾ? ੫/ਨਰਾਵਾ ਤਾਂ ਨਾੰਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ. (੫ਰ' ਸੰਨ? ਲੁਰਤ?, (ਹਲ਼ੌਸਾ? ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ” ਠੱਗਣਾ 

/ਵੈਚ ਓਲਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ... 

ਹਉ (੦6? ਠਗਵਾੜਾ, ਠਗੀ , (ਨਕ? ਦੇਸੁ,(ਦੇਸ? ॥ ਦਾ 

੪ 

ਮੈਂ ਠਗਣ ਵਾਲਾ ਠਗਦਾ ਹਾੰ ਦੇਸ਼, ਮੁਲਕ 

7. ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ (ਠੱਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਠ? ਟੋਰ ਨੂੰ` ਠੱਗਾਂ ਲਾ /ਨਹਾ ਹਾਂ/... 

ਖਰਾ ___ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ, (ਭਾਰ? ॥ 
ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ 

---(/ਨਉਂ' /ਉਂ' ਨ ਝਤੁਰਾਣਆਂ ਨਾਲ) ਨਿਆਣਾ (ਭਣਨ ਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ /ਤਉਂ' /ਤਉਂ' ਆਨੇ ਨਰ 

ਉਮਰ ਠੱਗੀਆਂ ਟਾ)? /ਇਆਦਾ $ੱਡ (ਹੁੰਦਾ ਲਾਂਟਾ ਹ/2... ਰ 

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ(ਡੂਘ? ਰਹਾਂ(ਰਹਾਂ? ਕਰਤਾਰ ॥੩॥ 

...(?/? ਕਰਤਾ ਪਰਲ ਨ/ (/2ਵੇ' ਨ? ਸਾਂਹਨੀਆਂ ਫਾਲੀਂ (ਡਰਾਉਣ?) ਛਕਲ /ਵੇਚ' (ਜਾੰਵਨ ਲਤਾਤ` ਕਰ) 

/ਓਹਾ ਹਾ/... 

ਮੰਨ? ਕੀਤਾ ਨ(ਨ? _ ਜਾਤਾ, ਹਰਾਮਖੌਰੁ ,(ਹਰਾਮਕੰਠ? ॥ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ___ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ,ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ 

---(ਹੈ/ ਵਾਹਹਿਗੁਨ /? ਨੰ” ਹਰਨਲਰ ਨੰ (ਤਨ? ਕੀਤੇ ਹੱਏ (ਉੱਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਨਗੀੰ' ਲਾਣਅਨ.. 

ਹਉ (੬? ਕਿਆ ਮੁਹੁ (6੦) ਦੇਸਾ, (ਠੋਸਾਂ? ਦੁਸਟੁ(ਦਸਟ) ਚੌਰੁ (ਲੋਰ? ॥ 
ਮੈਂ ਕੀ ਮੁੰਹ ਦਵਾਂਗਾ ਚੰਡਾਲ ਤਸਕਰ 

ਨ” ਚੰਡਾਲ ਅਤੇ ਚੱਗੀਆੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਰੱਠੀਂ ਏਰਗਾਹੇ ਲਾਕੰ? ਕੰ ਮੂਹ /ਇਖ਼ਾਵਾਂਨਾ?... 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਨੀਚੁ , (ਨੰਦ) ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ(ਆੰਠਾਰ) ॥ 
ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨੀਵਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ 
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---(5/ ਸਹੰਠੇੜ ਜੀਓ/ ੭? ਨਨ ਨਾਨਕ /ਏਹ' /ਵੈਰਾਰ' (ਪ੍ਰਣ ਕਰਣਾ ਹਾਂ /ਕੋ)... 

ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ(ਰ੫੭ ਰਹਾ(ਰਹਾਂ? ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥ 
ਸਾਂਹਸੀਆਂ _ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

...5? ਨਾਂਨੀਆਾਂ ਵਾਲਾ (ਡਰਾਉਣ? ਅਕਲ /ਵੋਚ (ਜੀੰਫਨ ਛਤੀਤ ਕਰ) /ਨਹਾ ਹਾਂ/ (ਮਰ #ੰਗੰ /ਵਕਾਰਾਂ 

ਨਾਲ ਭਗਾੀ /ਨਆਨਕ' ,#ੈੱਦਗਾਂ ਦਾ /ਠਹਂ ਉਮੀਦ ਤੰ /ਏਹਾੀ ਆਲਰਾ ਹੈ, ਨ /2ਹ ਨਹੀੰ ਅਵਸਥਾ /ਵੋਚ' 
/ਨਊ/ਇਆਂ ਨੂੰ, /ਫੋਰ ਦੀ ਤਰਾ /ਠਕ' #ਨਰਨ ਸੱਸਾਰ' ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੱ ਪਾਰਾ-ਉੰਤਾਰ' /ਏਂਟਾ 2?/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਆੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਆਹਲਾ) ੧, (੫/ਨਿਲਾ? ਘਰੁ (ਘਰ) ੪(ਚੱਭਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੌਥਾ 

ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ, (ਸੁਰਤ? ਜੇਤੇ ਹੈਨ) ਜੀਅ ॥ 
ਇਕੋ ਸੂਝ,ਸਮਝ . ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀਵ 

(ਖ੪ਰਨਾਤਸਾ ਦੇ ਧੰਟਾ ਕੀਤੇ ਹੱਟ? #ਤਨੇ ਦੀ ਜੀਵ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ /ਏਚ' ਹਨ; ਨਭਨਾਂ /ਵਲ) /ਏਕਂ ਗੰ ਨੁੜ-ਨੁੜ 
ਕੱਡ ਕਰ ਰੀ ਹ/... 

ਸੁਰਤਿ(ਲਰਤ? ਵਿਹੂਣਾ, ਕੋਇ ਨ(ਨਾ? ਕੀਅ ॥ 

ਸਮਝ ਬਿਨਾਂ ਰ੍ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਪੈਦਾ) ਕੀਤਾ 

...(ਵੇਹਓਗੁਰ 5) ਨੁੜ-ਝੂੜ ਤ /ਨਨਾਂ ਘੱਈ ਦੀ (ਜੰੱਢ, ਲਗਤ' /ਇਲ) ਪੰਛਾ ਨਗਾੰ' ਕੰਤਾ/... 

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ, (ਨਰਤ? ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ(ਰਾਹ? ॥ 

ਜਿਹੋਂ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ,ਮਾਰਗ 

....ਨਹ /#ਗਾੀ ਡਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਝਖਸ਼ਟਾ 2), ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਛਾ ਉਨਾਂ (ਲਵਾ? ਨੂੰ` (ਜੰਵਨ? ਆਰਗ' ,#ਲ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ/... ੍ 

ਲੇਖਾ ਇਕੋਂ, ਆਵਹੁ ______ ਜਾਹੁ ॥੧॥ 

ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

...('ਖਰਨਾਤਨਾ ਟੀ ਭਣਾਈੀਂ #ਸੈਯਾਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਗ, ਜੀਵ /ਏਸ` ਨੱਲਾਰ` /ਵੈਲ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਰਲੇ ਸਾ ਵਿ ਵਿ ̀ . 

ਹਨ, (ਈਨ ਅਓਸ਼ਾਦਾ ਛਾ? ,ਉਸਾੜਾ /ਕੋਤਾੜ, /ਏਕਾ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੀਂ ਰਖਣਾ ਹੈ/).. [02 ?. 
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ਕਾਹੇ ਜੀਅ, ਕਰਹਿ(ਕਗ/ਹ? ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਲਾਕੀਆਂ 

(ਲੋਟ #ਭਾ ਕੁਝ ਰੱਤੀ ਆਹੈਯਾਟਾ /ਵਚ' ਹੀ ਹੱਣਾ ਹੈ, /£ਰ) ਲਵ ਦੁਸ਼ਤਨੀਆਂ-ਜਲਾਕੀਆਂ /ਕੈਉਂ' ਕਰਦੀ 

ਹਨੋ?,.. 

ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ, __ ਢਿਲ __ ਨਨ? _ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ _ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਠਹਿਰਾਉ 

...(ਵਸੰਓਗੁਰੂ ,ਤੈੱਇਗਂ ਅਤੇ ਸੜ?) ਏਦਾ ਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਨੈ ੀੰ ਲੈਦਾ ਨ, (ਏਸ /€ਚ ਰਤਾ ਆਤਰ ਦੀ ਉੱਗ) 
ਏਗੀਂ ਨਗ” ਕਰਦਾ/... 

`_ ਤੇਰੇ ਜੀਅ, -___ ਜੀਆ।(ਜਆ) ਕਾ ਤੋਹਿ (ਤਨ) ॥ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤੂੰ(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਉਆ 

44. (9 ਪਉ 
` ਪਾਣ ਰੋਏ) ਰਨ... 

ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਹਿ(ਆਭ/?? _ ਰੋਂਹਿ(ਨੱਹ2॥ 

ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 

..- (ਡੋਰ)? ਨਾਹੜਾ/ (ਤੱ? ਠਾੱਸ /ਏਲ' ਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾਂਦਾ ਹੰ?... 

ਜੇ ਤੂਤ? ਸਾਹਿਬ, ਆਵਹਿ(ਆਵ?? __ ਰੋਹਿ(ਰੋਠ) ॥ 

...(ਹ/ ਸ਼ੌਠੋ) ਲਾਹਠੇੜ' ਜਲ ਜੰਕਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ /ਵਚ ਆ ਦੀ ਨਾਵੇਲ”.. 

(ਡ __ਓਨਾ(#ਰ੍? ਕਾ, ਤੇਰੇ ਓਹਿ (੬੦੭ ॥੨॥ 
ਰ੍ । ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 0003 ੧੪ 

--(ਫੈਰਾ ਵ0 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨੰਦਾ? ਦਾ (ਪਰੇਤੈਖਾਲਕਾ ਰੂਪਾ ਤਾ ਨੀਂ ਗਰੇਣਾ ਹੈਂ ਅਤ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਤਰੇ (ਭਾਲਕਾ 

ਗਉਣਾ ਰੰ).. 

ਅਸੀ(ਅਨੰ) ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, _ ਵਿਗਾੜਹ(/ਉਨਾੜ/?? ਬੋਲ ॥ 

ਮੈਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰ੍ ਬੜਬੋਲੇ “ਵਗਾੜਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਕੇ 



< ਖਲ, << ੨੨ ੫੫੬੫ 

(67 ਵਹਹੈਗੁਨੂ /? ਅਨ ਝੜਲੰਲੇ (ਹੰਕਾਰ ਭਨ ਕੁਸ਼ਲ) #ੱਲਕੇ, /ਵਗਾੜ/#ਰਾਲਾ ਪੌਦਾ ਕਰ ਨੰਦ ਹ%.. 

0 ਨਦਰੀ _ ਅੰਦਰਿ,(ਅੰਟਰ) __ ਤੋਂਲਹਿ(ਤੱਲ?? ਤੋਲ ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਰ ਵਜ਼ਨ 

---(ਪਰ' /ਡਰ' ਦੀ /#ਤਾ ਸਮਾਨ? ਤੂ” (ਸਾਡੇ ਝੱਲ/ਵਗਾੜ ਝਓਆ ਦੇ ਕੁਝੰਲਾਂ ਲੋ? ਤਨ (ਨੂੰ ਆਪਣ?) 

ਕ੍ਰੰਆਾ-/ਉਸ਼ਟਾੀਂ #ਦਰ' ਗੰ ਤੱਲਟਾ ਹੰ/(ਡਾਫ` ਉਨੂਾਂ ਦਾ /ਨਸ਼ਾਲ-,ਕੋਤਾੜਾ ਕਰਾ ਨੰ)... 

ਜਹ(ਜ? ਕਰਣੀ, ਤਹ(ਤ?? ਪੂਰੀ __ਮਤਿ(%ਤ੭ ॥ 
ਜਿਥੇ (ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ) ̀ ਆਚਰਣ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ __ ਸੋਝੀ,ਸਿਆਣਪ 

ਨੱਕ ਓਨੇ #ਨਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਲਰਣ' ਹੈ, ਉਂਝ (ਸਮਝ /ਕ&) ਹਰਨ ਨਿਆਣਮ' ਹੈ /... 

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ , (ਝਾਡਹ? ਘਟੇ ਘਟਿ(&ਟ) ॥੩॥ 

(ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ) ਆਚਰਣ ਬਗੈਰ ਘਟਦੀ ਘਟਦਾ 

ਓਹੀ #ਨਲਾਂ ਵਾਲ ਕਰਣਾ ਝਨੌਗ, (੭ਨੁੱਆ ੁੱਗ? ਘਟਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ /ਏਹ /£ਨ ਪਰਤਾਂ £ਨ ਹਠ) ਘਟਦੀ 

(ਨਾਂਦਾੰਂ ਹੈ)... 

ਪ੍ਰਣਵਤਿ(/ਪੁਣਵਤ) _ ਨਾਨਕ, ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ॥ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਤਿਗੁਰੂ)ਨਾਨਕ ___ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ 

... ਨਾਨਕ (ਸਤਕਾਰ %/ਨਤ)? #ੰਨਤਾਂ ਕਰਣਾ ਹੈ, ,ਕ' ਨਿਆਨਾ? /ਕੈਸ਼ ਤਰਹਾਂ ਛਾ ਹੱਵੋ? 

ਆਪੁ (ਆ) ਪਛਾਣੈ, ਬੂਝੈ ਸੋਇ॥ 
ਆਪਣੇ(ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ) ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ ਉਸ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ 

---(/#ਹੜਾ ਹਰਨਾ-ਸਾਧਕ)? ਆਖ ਨੂੰ” ਭਾਵ ਆਪਣੇ (?ਨੈੱਨੇ ਸ੍ਰ& ਨੂੰ? ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੰਨ) ਉਹ ਠੰ ਉਸ 
੪ਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ ਵ ਨਮਡ' ਲਲੰਗਾ/... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ, (ਪਰਸਾਟ)? _ ਕਰੇ ਰ ਬੀਚਾਰੁ (ਲੰਜਾਨ) । 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ 

(57 ਆਓਗੁਰੂ ਟੀ /ਕੈਰਘਾ ਦੁਆਰਾ (ਰੱਠ) /ਵੈਲਾਰ ਕਰਣਾ ਨੰ... 



ਉਹ ___ ਗਿਆਨਵਾਨ 

ਦਰਗਹ। ਟਨਨ/6) 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 

ਪੰਰਵਾਣੂ (ਪਰਫਾਣ) ॥੪13੮॥ 

ਕਬੁਲ 

- ਉਹਾ /ਨਆਨਫਾਨ (ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ` ਦ? ਦਰਗਾਹ ਤੰ ਕਝੂਲ ਹੱ ਲਾਂਦਾ ਠੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,।ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਆਨਲਾ) 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _______ ਪਹਿਲੀ 

ਦਾਨਾ 

ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ 

ਕੈਸੇ 

੧; (ਘ/ਨਲਾ? _ ਘਰੁ (ਘਰ? ਉ(ਚੱਠਾ? ॥ 

ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੌਥਾ 

ਬੀਨਾ, 

ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ 

ਲਹਾ(ਲਹ?? ॥ 

ਕਿਵੇਂ ਅਖ਼ੀਰ ਲਭਾਂ 

(ਨ/ ਕਰਤਾ ਪਰ੧/) ਤੂੰ (ਮਹਾਨ? ਦਰਆ' ਦੇ ਨਾਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਨੰ" (ਓਸ ਚ /£ਕ' ਨੈੱਕੀਂ ਨਟ? ਮੱਛਾੰ 

ਦਾਨਾ ਹ%(ਦ/ਨਆ /ਵਲ? ਦੋਖ਼ਣ, ਲਾਨਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਨਾਂਭ' ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ? ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ (#੫੭ ਨੀ ਹੈ? 

_ ਨੰ (ਏਸ ਛੱ? ਦਹਆਂ ਟਾ ਅਤ ਨਟ” ਲੱਭ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ/... 

ਤੁ ਹੈ,(7? 

ਉਥੇ ਹੈੱ 
ਤਹ(ਤਨ? __ਤਹ।ਤਨ? __ (ਡ? 

ਉਥੇ 
ਦੇਖਾ, (ਦੇਸਾ? 

ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ 

ਜਹ।ਜ?? ਜਹ (ਜਨ? 

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ 

ਮਰਾ(ਸਰਾਂ? ॥੧॥ 

ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 

ਤੁਝ ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਵਿਚੋਂ 
ਨਿਕਸੀ, 

ਨਿਕਲ ਕੇ 
ਫੂਟਿ(ਫੂਟ? 
ਫੁੱਟ ਕੇ,ਤੜਫ਼ ਕੇ 

...ਨ ਨਲ ਨਲ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾ ਉੱਠ ਉੱਠ (ਦ/ਰਆ ਇੰ /ਵੈਸ਼ਾਲਤਾ ਵਾਗ? ਤੂ ਗੀ ਤੂੰ ਨਲ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 
ਹ, ਤੰਨੇ /ਵੇਚ' /ਨੈਕਲਕੰ, ਭਾਵ /ਵੈਡੜ ਕੰ #' ਫੁੱਟ #ਰਦਾੀਹਾਂ/... 

ਜਾਲੀ ॥ 

(ਛੋਟਾ) ਜਾਲ 
ਮੋਉ, 
ਮਲਾਹ, ਝੀਵਰ 

ਨ।ਨਾਂ? 

ਨਾ ਹੀੱ 

ਨ(ਨ$ ਜਾਣਾ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਣਦੀ 

---(5? ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲ ਨੂੰ” ਸਿ ਇਤ ਬਾਲ (ਓਸ) ਲਾਲ #ਆਇਕ' ਦਾ ਕੱਲੰ 
ਭਾਠਕਾਰ਼ ਹੰ... 

ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ,ਨਨ? ॥੧॥ 
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 

ਰਹਾਉ॥ 

ਠਹਿਰਾਉ ਕੇ 

ਜਾ(ਜਾ) 
ਜਦੋਂ 

ਦੁਖੁ(£) ਲਾਗੈ, _੨..”? 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ __ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 



੨587 ਲਟ ਕੱਲ ਟੁੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਨੈਣ? ਤੰਨੂੰ` ਗੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ/... 

ਤੂ) _ ਭਰਪੂਰਿ, (ਭਰਪੂਰ) ਜਾਨਿਆ।(ਜਾਨੇਆਂ? ਰ ਮੈ($? _ਦੂਰਿ(ਰ? ॥ 
ਤੁਸੀਂ _ਵਿਆਪਕ, ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਿਆਂ, ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ 

4..(ਰੀ/ ਵਧਗੁਰੂ/ ਤੂ ਤਾਂ ਸਭਾ ਲਤ /ਫੋਲ ਹਰ ਬ?) /ਉਆਕ ਹੌ (੪ਰ) ਨੰ' (ਆਧਣਾਂ ਠੋਸ਼ਮਡੀ ਟੈ ਪਰੇ 
ਕਰਕੇ ਤੰਨੂੱ? ਟੂਗੀੰ ਤੰ ਸਭਨੇਆ' ਹੋਆ ਹੈ... 

ਜੋ ਕਛੁ(ਕਛ? ਕਰੀ,,ਨ੦? ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ? ॥ 
ਜਿਹੜਾ _ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

....ਭਾਣ” ਨਲਮ਼ਲਾੰ ਕਰਕੇ, ਨੰ` ਤੌਰ ਦੂਰ ਨੰ ਸਮਨਆ ਹੋਇਆ 2. ਪਰ ਔਲਲ /ਵੈਚ ਤਾਂ ਨੰ? ਨੇਂ ੁ ੜ ਦਾੰ 
ਕਰਦਾਂ ਹ£ ਉਹ ਤੰਗੀ ਹਲੂਗੀ /ਵਨ ਨੰ ਨੁੱਦਾ ਹੈ/... 

ਤੁਝ? ____ ਦੇਖਹਿ(ਛਖਨ? ਹਉ(ਹਊੰ? ਮੁਕਰਿ(#ਕਰ? __ ਪਾਉ੫੬? ॥ 
ਤੂ ਰ੍ _ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ,ਇਨਕਾਰੀ _ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ 

.-(ਨੈ' ਨੇ ਕੁਝ ਦੀ ਆੜ ਕਰ#' ਕਰਦੀ ਹ$ ਤੂ” ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨੰ ਹੈ? (ਪਰ) ਨੰ ਫੋਰ ਦੀ #ਕਰ' ਨੀ ਲਾਈ 
67/... 

ਤੇਰੈ ਕੰਮਿ,(ਕ%) ਨ।ਨਾਂ? ਤੇਰੈ ਨਾਇ(ਨਾ£) ॥੨॥ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿਚ 

--(%ਨਲ /ਦੋਚ) ਨਾ ਨੀ ਤੇ (ਢਲ ਖਰਵਾਨੈਤ) ਕਰਮਾਂ ਨੂੱ` ਕਰਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਨਾ ਗੰ ਤੋਰੇ ਨਾ#-/੪ਰਨ 
/ਵੇੱਰ' 2 ਨੁੜਦਾੀ ਹਾ/... 

ਜੇਤਾ ਦੇਹਿ,(ਏਠ) ਤੇਤਾ ਹਉ (ਹਊ? ਖਾਉ(ਖਾਉ? ॥ 
ਜਿਤਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ ______ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਰ ---(ਛੈਰਾ ਦੀ ਨ/ ਪ੍ਰਭੂ /? /ਤਨਾ (ਭੁੜ ਤੂੰ ਮਰ? ਇਦਾ ਨੈ; ਉਤਨਾ ਨੰ ਨੰ ਪਾ ਲੱਦ ਹਾਂ?... 

ਬਿਆ ਦਰੁ(ਦਗ) 'ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ) ਕੈ(ਕੰ? _ ਦਰਿ(ਟਰ? _ ਜਾਉਂ(ਜਾਓ? ॥ 
ਦੁਸਰਾ _ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ __ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ _ ਜਾਵਾਂ 
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(ਭਾਵੇ ਸ' ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਮ ਨਗ ਕਰਟਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੈਮਰਨ' /ਵਚ ਫੀ ਨਾ ਲੁੜਦ) ' ਪਰ ਨੰ ਕਾ 

ਕਾਂ ਝਰਰਨ/ ਨਵਾਏ ਤਰੜ ਮਰੇ ਲੀ ਹੱਡ ਕਲ? ਦੁਸ਼ਰਾ /£ਕਾਣਾ € ਤਾਂ ਨਗ 2, /ਨਹੜੇ 
/ਟਕਾਣੈ ਤੇ ਮੰ" ਲਾਵਾਂ/.. 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ? ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿਂ(ਅਰਦਾਸ) ॥ 

ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ` ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ 

:.- (94 ਪ੍ਰਠੂ/? ਨਾਨਕ /ਏਕ' ਗੰ #ਰਟਾਨ਼' ਝੰਨਤਾੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ /8... 

ਜੀਉ _ _ ਪਿੰਡੁ(#ਡ7 ਸਭੁ, (ਨਭ) ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ(ਪਨ) ॥੩॥ ਦਲ 

ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ___ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ _ ___ ਹਵਾਲੇ, ਸਮਰਪਿਤ 

:..ਨੌਗੀੰ ਇਕਾ ਤੇ ਸਗੰਰ #ਭ' ਕੁੜ' ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੰ ਹੰ/... 

ਆਪੋ ਨੇੜੈ, ਦੂਰਿ (ਟੂਰ) ਆਪੇ ਹੀ, 
ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਆਪ ਕੇਵਲ 

`'ਆਂਧੋ - _ ਮੰਝਿ(#ਡ) ਮਿਆਨ (ਨਆਨੋ? ॥ 
ਆਪ ਹੀ . ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਰਮਿਆਨ 

...ਪਭੂ/ ਤੂ? ਆਪ ਨੰ ਸਭੇ ਦੇ ਨਫ਼ਦਕਿ' ਹੰ ਆਪ' ਹੀ ਸਭ ਤੱ ਦੂਰ ਹੈ? ਆਗ ਹਾੰ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ' ਹੰ? 
_ ਅਤੇ ਆਪਨਾ /ਉਰਕਾਰ ਦੀ ਡਂ... 

ਆਪੇ ` ਵੇਖੈ, __ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ, 
ਆਪਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈੱ ਸੁਣਦਾ -_ ਆਪ ਸਿਰਫ਼ 

ਕੁਦਰਤਿ/ੜੁਟਰਤ/ ਕਰੇ `ਜਹਾਨੂੰ (ਜਹਾਨ? ॥ 

.... ਬਡ ਆਪ ਗੰ ਆਪਣ? ਕਤ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ 6, #ਤੇ /ਫੈਰਾ ਆਮ ਹੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਵੇ 
ਖਟ? ਭਾਵ ਨਾਭ ਨੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਨ ਨੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ? ਨੁਣਦਾ ਹੈ/... 

ਜੋ ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਭਾਵੈ __ ਨਾਨਕਾ, 
ਜਿਹੜਾ ______ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ,ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੇ ! ਨਾਨਕ! 



ਹੁਕਮੁ(ਨੁਕਨ? `___ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੂੰ (ਪਰਵਾਨ? ॥8॥੩੧॥ ਰ 
ਆਗਿਆ ਉਹੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ, ਮੰਨਣਾ 

.<ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਲੱ ਭੁੜ ੪ਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ ਰੰਨਾਂ ਲਗਣਾ 6. ਇਹੋਂ ਨੰ. ਹਕਨ (ਨਾਣਕੇ ਅਭ' ਨੂੰ? “ਰਫਾਨ' ਕਰਨਾ 

ਹਟਾ ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੂ , (ਨਕੰਠਾਗ? ' ਮਹਲਾ।ਮਨੈਲਾ) ੧, (੫/ਨਨਾ) ਘਰੁ(ਘਰ) ਉ(ਫੱਭਾ) || 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਚੌਥਾ 

ਕੀਤਾ, ਕਹਾ (ਕਹਾਂ? ਕਰੇ, ਮਨਿ(ਮਨ) _ਮਾਨ(ਆਨ) ॥ 
ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਥੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਮਾਣ, ਮੇਰ 

ਨਗ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਤ? ਕਾ ਨ ਠ ਰਿ ਭਲ ਇਵ 

ਕਾਰ /.. 

_ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਥਿ,6੪) ____ਦਾਨ(ਟਾਨ) ॥ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਤੇ __ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੈਰਾਤ, ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਯੋਂਗ ਵਸਤੂ 

-<ਏਣ' ਵਾਲੇ (ਪੂਤੁ? ਦੇ ਹੱਥ /ਵਚਾ (ਸਭਾ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੰਠ? ਇਨ (ਇੰਚ ਪਾਲਾ. 

ਇੰਵ?/... 

ਭਾਵੈ ਦੇਇ,(ਟ) ਨਨ? ਦੇਈ _ ਸੋਇ॥ 

ਚਾਹੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ __ ਉਸਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

...(ਦਾਤਾਂ ਵਾਲ) ਪ੍ਰਭੂ ਮਲਕ ਦਾ ਲੈ ਮਰਾ ਹੱਫੋ, ਤਾਂ /ਦਂਦਾ ਨ, (ਲੇ ਮਰ) ਨਾਂ ਹੱਵੋਂ ਤਾਂ ਨਗੀੰ' ਛੋਢਾ/... 

ਕੀਤੇ ਕੈ _ ਕਹਿਐ, _ ਕਿਆ ਹੋ ਇ॥੧॥ 
ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ___ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... (ਦਹਿਗੂਾਰੂ' ਦੁਆਰਾ) /ਸ਼ਰਨੇ_ਹੱਛ (ਆਫ? ਇਏ ਆਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੰ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਨਹੀੰ ਹੱ 
#ਕਾਏਾ),.. ਰ੍ ਰ੍ ਰਾ ਰ੍ 

_ਆਪੇ ਸਚੁ , (ਸੱਚ? ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਸਚੁ (ਸੱਜ) ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ `_ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਨਾਮ) 

---(ਪਰਨਾਤਨਾ? ਆਖ' ਨੱਚ-ਨ੍ਰੂਪ' ਹੈ, #ਤੇ ਉਸਨੂ ਸ਼ਦੀਵਾ-ਨਾਂਓ, /ਨੈਨਰਨ` ਨੀ ਚੰਗਾ ਲਗਣਾ ਹੰ/... 
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ਰਾ 

ਅੰਧਾ ਕਚਾ, ਕਚੁ (ਕੱਦ) ਨਿਕਚੁ (ਨਕ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅੰਨ੍ਹਾ, ਅਗਿਆਨੀ _ ਅਸਥਿਰ ਕੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ/ਨਿਪਟ ਕੱਚਾ ਠਹਿਰਾਉ 

.--77£ਆ ਟੇ ਕੱਲੇ ਮਟਾਰਲਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਡੁਲੇਖਆਂ /ਵਚ #ਓਤ)? ਅਨਿਆਨਾੀਂ (ਮਨੂ), ਕੁੱਠਾ ਭਾਵ ਅਸਰ 

ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਆ /ਵੈਲੇ' ਦਾ /ਨੈਲਕੁਠ ਕੱਠਾ ਹੈ/... 

ਜਾ(ਲਾ? ਕੋ, ਰੁਖ(6%? ਬਿਰਖ ਆਰਾਉ ॥ 
€੩ 

ਜਿਸ ਦੇ ` ਬੁਟੇ ਬ੍ਰਿ ਸੰਵਾਰਨਾ 

:.-/ਹੈ8' (ਪੰਡ? ਦੇ ਰੱ, ਉਡ (ਆਈ ਪੰਦਾ ਕਤ ਹਲ ਰਲ ਕਹਗਵਾਨ ਵਾਂ £ੰਹ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? #ੱਵਾਰਟਾ 

(ਸੰਭਾਲਦਾ) ਡੀ ਰੰ/... 

ਜੇਹੀ ਧਾਤੂ ,(ਧਾਤ) . ਤੇਹਾ ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ) ਨਾਉ।(ਨਾਉ? ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹੋਂ ਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 

.-- (ਨਹੜ' ਨੂਟੇ ਦ? ਨਵੇ” ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਈੰ ਹੈ, ਹੋਂ #ਹਾ ਲੰ ਉਨਹਾਂ ਟਾ ਨਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਫੁਲ(ਫੱਲ) ਭਾਉ, ਫਲੂ (ਫਲ? ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ _ ॥ 
ਫੁੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

-../ਜੰਦੋ ਦਾ ਕੋਨੇ /ਰੋਸ਼ ਨੂ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪਾਂ .ਛੁੱਲ. ਪੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ /ਲੈਲੋਂ ਅਔਨੁਨਾਰ ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਦਾੰ 
ਹੈ/(ਭਾਵ' ਕੰਤ ਹੱਛੇ ਕਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌ ੭ਨੁੱ੪ ਨੂ ਛਲ #ਲਦਾ' ਹੈ/2... 

ਆਪਿ।ਆਧ) ___ ਬੀਜਿ,(ਲੱਜ) ਆਪੋ ਰੀ __ ਖਾਇ॥੨॥ 
ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਆਪ _ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

.--ਬਾਗਵਾਨ' (ਪ੍ਰਭੂ) #ਦ' ਨੀ (ਰੱਖ ਬਰਸ? ਛੀਨਦਾ ਹ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੇ ਫਲ #7ਇਕ) ਪਾਂਦਾ ਠੀ/... 

ਕਚੀ __ ਕੰਧ, ``ਕਚਾ ਵਿਚਿ(ਫਚ? ____ ਰਾਜੂ (ਰਜ? ॥ 
ਅਸਥਿਰ ਦੀਵਾਰ,ਮਕਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ __ ਮਿਸਤਰੀ 

...ਸੰਰ ਡ੫) ਕੱਓਂ ਭਾਵ ਅਗਰ 4ਰ ਚ ਕੱਚੀ (8ੱਓੰ ਵਾਲਾ; ਭਾਵ #ਨ-ਰ੫ ਅਆਨਆਨ?) ,ਨਨਤਗੀਂ 

ਤਨ ਰੰ (ਨੋਂ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਲੀ ਉਸਾਰੀ ਕਲੀ ਜਾਂ ਹਾ ਨੰ). 



ਮਤਿ(ਮੱਤ) ____ਅਲੂਣੀ, ਰ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ(ਨਾਦ) ॥ 
ਬੁੱਧੀ ਫਿੱਕੀ, ਰਸਹੀਨ ਰਸਹੀਨ ਸੁਆਦ 

...ਅਨੈਹੇ ਅਗ਼ਖੈਰ ਲੰਵਨ` ਵਾਲੇ ਠ? ਮਤ ਦੀ ਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਨ ਦੀ ਝੋ-ਲੁਆਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸਿ(ਰਾਨ? ॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਕਰੇ, ਲਿਆਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ, ਦਰੁਸਤ 

--ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਜੈ ਪਰਨਾਤਸਾ ਆਪ ਨਨ ਲਵ ਦੀ ,ਓੱਦਗਾੰ ਨੂੰ” ਠਕ ਰਾਹਾ 2) /ਲਆਦ, ਹੋਮ 
ਦਰੁਸਤ (ਰਸਤਾ ਤ? ਆਉਂਦਾ ਠੀ/... 

ਵਿਣੁ (/ਵੇਣ) ਨਾਵੈ , (ਨਾਵੈ? ਨਾਹੀ।ਰਾਠੰ? ਸਾਬਾਸਿ(ਨਾੜਾਨ)? 1॥੩॥੩੨॥ 

ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਵਡਿਆਈ 

..-(ਨਗੀੱ' ਤਾੰ 2/ ਭਾਣ/ ਪ੍ਰਭੂ ਦ? ਬੰਟਗਾ ਤੱ ਭਗੌਰ (ਕੋਲੋ ਨੂੰ' ਕੱਏ? ਆਣ ਵਡਿਆਈ ਨਗੰ' #ਲਦੀ/! 

ਸਿਰੀਰਾਂਗੂ , ((ਨਲੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।ਮ/ਨੈਲਾ) ੧,(੫/ਹੇਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ? ਪ(ਪੰਜਵਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਵਾਂ 

ਅਛਲ, ਛਲਾਈ ਨਹ(ਨ£? ਛਲੈ , 

ਨਾ ਛਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛ਼ਲੀ ਜਾਂਦੀ 

ਨਹ(ਨਨ? ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ___ਕਰਿ(ਕਰ) ਸਕੈ ॥ 

ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ _____ਕਟਾਰ, ਦੁਧਾਰਾ ਛੋਟਾ ਹਥਿਆਰ _ ਕਰਨ ਤੋ ਭਾਵ `ਸਕਦੀ 

ਛਨ ਲੰਣ ਵਾਲ. ਭਾਵ ਭਰਨਾ ਲੌਣ ਵਾਲ ਅਛੱਡ ੭7£% ਕੈਸੇ ਤੱ ਦੰ ਛਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਕਟਾਰ ਅ7ਇਕ 

(ਕਈਂ ਵਾ ਗੰਭਆਰ' ਓਨਨੂੰ? ਫ਼ਖਆੀ ਨਗੀੱ' ਕਰ ਸਕਟਾ/... 

ਜਿਉ।(ਨ? ਸਾਹਿਬੁ(ਨਾਨਕ? __ ਰਾਖੈ, ਤਿਉ (ਤਲ? ਰਹੈ , 
ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ _ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਇਸੁ।/£ਮ) ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ, ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥ 
ਇਹ ਲਾਲਚੀ _ ਦਾ _ਮਨ ਸਿਸਕ ਪੈਣਾ 
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...('ਨੰਸੰ ਭਲਵਾਨ ਅਛੱਨ ਸਾਇਆ ਅੱਠ? /ਏਸ' (ਜਦ? ਟਾ ਲਾਲਲਾੀ ਆਨ (ਆਗਣੇ /ਟਕਾਣੇ ਤੱ? /#ਸ਼ਕਾ 
ਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਲਇਆਨ ਕਾਟ (<ਰ੭ ਸਹਰੈੜਾ ਦੀ (ਰਸ਼ਾ ਹੈ? ,ਨਵੇ ਇਹ 

ਨੂ” ਗਹਿਣਾ ਪਦਾ ਹ/... 

ਬਨ (#ਨ? ਤੇਲ, ਦੀਵਾ ` ਕਿਉ (ਕ£? . ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਗੈਰ ਚਿਕਨਾਈ ਦੀਪਕ __ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਠਹਿਰਾਉ 

ਵਿ ਸਤ 
ਤਾਂ ਹਸੌਸਾਂ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ /ਏਜ' ਗੰ ਗਹੈਂਦੀਂ ਹੈ/2.. 

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ _ 
'ਧਾਰਮਿਕ) ਪੁਸਤਕਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ) ਗ੍ਰੰਥ ਰ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਣਾਈਏ 

--ਧਾਰਨੀਕਾ-£ਸਤਕਾਂ (ਦੇ £੪੫ਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵਨ' ਨੂੰ? ਝਣਾਈੀਣ, ਉਸ਼ਾਗੀਏ /... 

ਵਟੀ, ਇਤੁ (/£ਏਤ) __ਤਨਿ(ਤਨ) ਪਾਂਈਐ ॥ 

ਦੇ ਬੱਤੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈਏ (ਲ੍ਰ (6 

(ਤਰ ਰਨ ਗਾਂ ਏਂ ਪਏੰਡ ਅਨਲਨ ਫਟ? ,ਏਸ ((ਆਨਮਣੀ ਸੰਫਨ ,ਵਿਲ; ਪ੍ਰਤੂ' ਦੋ ਨਰਸਲ 
$ੈ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ਪਾਲਣਿਂ4... 

ਭਚੂ (ਸ਼) ਬੂਝਣੁ , (ਡੁੜਣ? ਆਣਿ(ਆਣ) ਜਲਾਈਐ ॥੨॥ 
ਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨ,ਬੇਧ ਲਿਆਕੇ ਬਾਲੀਏ 

--(ਫੈਰ) ਨਣੀਵਾ-ਸੱਠ' (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੰਜ? ਵਾਲੀ ਨਆਨਸਈਂ ਅਗਨ /ਨਿਆਕੇ /ਏਸ' ਦੀਵੇ ਨੂੰ” ਝਾਲੀਏ /... 

ਏਹੁ(/£੦) ਤੇਲੁ,(ਤੇਲ2 _ - ਦੀਵਾ ਇਉ ।/ਏ6? ਜਲੈ ॥ 

.../ਇਹਾ (#ੈਨਰਨ ਵਾਲ) ਤੰਲ ਨਾਲ, ((ਨਆਨ=ਣਾੰ ਜੀਵਨ) ਦਾ ਛੰ੫ਕ /ਏਵ” ਸ਼ਲਣਾ` ਨੰ/... 

ਰ 
ਹਰਿ(ਕਰ) ਚਾਨਣੂ , (ਚਾਨਣ) ਸਾਹਿਬ ` ਤਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰਨ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ___ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

ਰੋ 

..ਤਦਾ (ਕੱਦ ਰਾਗਾਂ ਪਰਭੂ ਸੜ ਫ) ਰਸਨਾ ਪਰਰੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਹੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਂ ਜਾਂਦੀ ਨੈ9... 
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ਤੁ ਤਨਿ(ਤਨ) ਲਾਗੈ ___`````__ਬਾਣੀਆ॥ 

.-. (ਸਣ? /ਏਸ਼' ਸ਼ਰਰ' ਨੂ” (ਸਤਗੁਰ ਦ) ਬਾਣੀਂ ਲਗਦ£ ਭਾਵ ਅਤਰਕਰਣ' /ਵੇਚ ਅਨਰ' ਕਰਦਾਂ ਹੰ... 

ਸੁਖੁ (ਨ) ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥ 
ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ _. _ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਰ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ 

ਮਰਿ ਤਰ ਇੰ 

ਸਭ ਦੁਨੀਆ, (ਦੁਨੀਆਂ? ਆਵਣ __ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥ 
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੱਦ ਹੰ/? ਦਰ 

ਵਿਚਿ(/€ਚ) ਦੁਨੀਆ(£ਨੰਆਂ) ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ. ॥ 

ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ 

--- ਉਨ /ਦਚ' ਆਕੇ ਸੰਵਾ-/ਨੈਆਰਨ ਟੀ ਕਸਾਈ ਕਰਨੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ... 

ਤਾ(ਤਾ) ਦਰਗਹ।ਟਰਗ/) ਬੈਸਣੂ (ਲੰਲਣ) ਪਾਈਐ ॥ 
ਤਾਂ, ਤਦੋਂ,ਫਿਰ `_ (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 

...ਤਾਂ /ਫੈਰ' ਰੱਤਾ ਟਰਗਾਹਾ /ਦਰ (ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲ? ਸ਼ੰਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਟ ਹੰ/... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, __ ਬਾਹ (ਝਾਂਨ) ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥ 
ਆਖ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਬਾਜੂ, ਬਾਹਵਾਂ ਰ੍ (ਅਨੰਦ ਵਿਚ) ਹੁਲਾਰੀਏ 

ਜਾਣਹੰਲਾ ਰੰ? ਰੀ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮੈਲਾ? ___ ਤੋ, (ਤਜਾ) ਘਰੁ (ਘਰ? ੧(੫/ਨਿਲਾ) 
_ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਖਾਂਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜਾ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ 
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੧ਉਂਨਏਕ £ਅਸਾਨ) ਸਤਿ,(ਸਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪ੍ਸ਼ਾ _ . ਰ੍ 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ(ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

6%ਕਾਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ? /ਨਕ' ਤੰ ਕੰਵਲ /&ਕ' ਨੰ/ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਟੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ 5? ਹੈ/ ਗੁਰੂ 

ਨਰੂਪ ਓਅੱਕਾਰ ਆਪਣਾ ,ਕਰਧਾ-/ਊਸ਼ਟਾੰ ਰਾਠੀੰ' ਸ਼ਾਧਕ' ਨੂੰ” ਨਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰ /ਇਏ ਹਨ/ 

ਹਉ (ਹਉ? ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵੀ(ਸਵ? __ ਆਪਣਾ, 
ਮੈੰ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ਼ਬਦ) __ ਸੇਵਾਂ (ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ) ਆਪਣੇ 

ਇਕ ਮਨਿ(ਨਨ? ` ਇਕ ਰ੍ ਚਿਤਿ(/ਤ) ਭਾਇ॥ 

ਮ'ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਅਤ ,ਨਕਾਗਰ ,ਓੱਤ ਨਾਲਾ ਪਰੋਮ' ਭਾਫਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੂ (ੜਭਣਾ ਦ) ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਾਰਦਾ ਹਾਂ/.. 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਮਨ ਕਾਮਨਾ ___ ਤੀਰਥੁ (ਤਰਲ) ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ਼ਬਦ) ਚਿੱਤ (ਦੀਆਂ) ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਸ ਨੌ ਦੇਇ(£) ਬੁਝਾਇ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੁਝਾ,ਸਮਝਾ 

..- (ਕਓਂਐ? ਸਤੰਗੁਰੂ(#਼ਝਲ) ਨੀਂ ,ੱਤ ਦੀਆਂ #ੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਤਰਿਤ' ਨੰ. (ਪਰ ਏਹ ਗਲ 
/ਨੈਰਫ ਓਨਨੂੱ` ਨੰ ਸਮ਼ਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂੰ? ਵਾਹਨ (ਆ) ਅਸ਼ਡਾ ਏਵੈ /... 

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਰ੍ ਵਰੁ (ਫਰ? ਪਾਵਣਾ, 
ਚਿੱਤ ___ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਿਤਵਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਜੋ ਇਛੈ ਸੌ ਫਲੂ(ਫਲ) ਪਾਇ _॥ 
ਜਿਹੜਾ __ ਚਾਹੀਏ ਉਹੀ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ 

4 4 ਲਹਿ ਤਬ /ਨਹੜਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਛਾ /ਓਤਵੀਏ, ਗੰ 
ਪਾ ਲਲਦਿ ਨੰ/... 
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ਨਾਉ (ਨਾਉ? ਧਿਆਈਐ, ਨਾਉ (ਨਾਉਂ) ਮੰਗੀਐ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰ੍ ਇੱਛਾ ਕਰੀਏ 

ਨਾਮੇ ___ ਸਹਜਿ(ਸਹੇਜ) ਰ ਸਮਾਇ _॥੧॥ 
ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰ੍ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

---(ਹਰ#-ਸਾਹਕਾ ਨੂੰ” ਪ੍ਰਭੂ ਫ? ਨਨ ਨੀ ਨਨਰਨਾ ਲਾਠੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ,/ਏਸ਼ੈ ਲੀ ਹੀ ਨ ਕਰਨ ਚਾਠੰਦੀ 
ਓ/ ਨਲ ,#ਮਰਨ ਨਾਲ ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਉ /ਫੋਚਾ ਲੀਨ ਹੱ ਲਾਲੀਟਾ ਹੈ/... 

ਮਨ ਰ੍ ਮੇਰੇ, 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸੁ(ਰਸ) ਚਾਖੁ, (ਚਾਸ਼) ਤਿਖ ਜਾਇ _॥ 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਨੰਦ ਚੱਖ ਪਿਆਸ (ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ) ਜਾਏਗੀ 

..ਹ/' ਮਰੈ #ਨਾ/ ਪੁਡੂ (ਨੈ#ਰਨ ਏ)? ਰਲ਼ ਨੂੱ` 6ੱਠ (ਤੇਲੀ ਪੁਡੂ ਲਾਲ ਟੀ #ਆਸਲ ਤ੍ਰਿਖਤ? ਹੈਂ ਲਾਣੇ 
ਕ/... ਰ੍ 

_ਜਿਨੀ(#ਰੂ? ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੧) ਚਾਖਿਆ, 

ਸਹਜੇ(ਜੇ) ਸੀ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(ਆਤਮਿਕ) ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ ਠਹਿਰਾਉ 

ਉਨਾ ਨ ਸਓਗੁਰੂ' ਦੀ ਸ਼ਨਨੁਬਤਾ ਰਾਠਾੀਂ' (ਪ੍ਰਡੂ ਨਰਨ' ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ? ਲੱਖਆ ਭਾਵ #ਹਟੋਆਂ ਹੈ, (ਉਹ 

ਸਦਾ) ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਉ /ਏਲ ਲੀਨ ਗਹੰਟੇ ਹਨ/... 

ਜਿਨੀ(ਨੰਨੂ? ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤੁ) .. ੧੬ ਸੇਵਿਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਿਆ 

_ਤਿਨੀ(ਟਨ?? ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ? ॥ 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦਾ __ ਖਜ਼ਾਨਾ 

...ਨਨਹਾਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੰਤਾੰ ਨੰ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਰਭੂ ਨਾਨ ਵਾ #ਫਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ /ਲੋਆ ਨੰ/... 
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ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸੁ(ਰਨ) ਰਵਿ(ਰਵ) ਰਹਿਆ, 

(ਹਿਰਦੇ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ _ਰਸ, ਅਨੰਦ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾਂ ਹੈ 

ਚੂਕਾ ਮਨਿ(%ਨ) ਅਭਿਮਾਨੁ (ਅਤੈਨਾਨ) ॥ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਹੰਕਾਰ 

:--(/ਨੈਨੂਂ ਦੈ /ਹਿਰਣੰ) ਅੱਟਰ' ਪ੍ਰਡੂ ਅਨੱਦ /ਵਿਆਘ /ਰਹਾ ਹੈ, (ਉਨਹਾਂ ਦੇ? ਮਨ /ਫਚ” ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ 
ਹੈ ਆਨ ਹ/... 

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ (ਕਮਲ) ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਵਲ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ 

ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ(ਨੰਹਿਨ) ਧਿਆਨੁ(/ਨਆਨ? 1 

ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਧਿਆਨ,ਬਿਰਤੀ __ 

.(ਉਨੂਾਂ ਦੋ? /ਨਰਣੇ ਅੰਦਰ (ਨੈਮਰਨ ਦਾ)? ਕੱਵਲ' ਫੁੱਲ /#ੜ ,£ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਨ, ਆਤਮਨੀਕਾ-ਅਡੱਲਤਾ , 

,#ਨ ਟਕਾ ਉਆ ਨੰ/... 

ਮਨੁ(ਮਨ? ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੌਰਮਲ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਵਿ।ਰਵ) ਰਹਿਆ, 

ਚਿੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਪਾਇਆ _ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ (ਮਨ? ॥੨॥ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ 

-.(#ਤਨਕਾ-/ਟੈਕਾਉਂ ਦਾਲ? /ਨਰਮਲ' /ਓੱਤ /€ਲ' ਪ੍ਰਡੂ ਵਸ /ਨਹਾ 2. ਅਤੇ /2ਵੇ” (ਰੱਡ? ਦਰਗਾਹ /€ਚਾ 

ਆਟ਼ਰ' #/ਤਕਾਰ ੫ /ਲਿਆ' ਹ/... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਸੇਵਨਿ(ਨਫਨ) ਆਪਣਾ, 
ਰ ਗੂਰੂ ਸੇਂਵਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਆਪਣੇ 
ਹ 
ਹ 
|: । ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ(ਨੰਨਾਰ) ॥ 

--ਜ? ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਧਰ#-ਸਾਧਕ? ਸੰਸਾਰ /ਫਲ' ਬਹੁਤਾ /#ਰਲੈ ਹਨ/... 
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ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਰਿ(ਮਾਰ) ਕੈ, 
ਹੰਕਾਰ ਮੇਰਾ-ਪਣ, ਅਪਣੱਤ ਮੁਕਾ ਕੇ 

ਹਰਿ(ਹਗ? ` ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ(ਪਾਠ) ॥ 

ਹਰੀ,ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਕਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

....ਨਨਹਾਂ ਨੰ? ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣਤ_ ਨੂੰ #ਕਾਂ ਕੰ. ਰਗਾੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /ਟੈਰਦੇ /ਏਚ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ££ਕ॥£ਆ 
ਹ/ਏਆ ਹੈ /... 

ਹਉ(ਹਉੰ? ਤਿਨ(/ਤਨੂ? ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, 
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਜਿਨਾ(ਨੰਨੂ? ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ(&ਆਗ) ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾਲ _____ ਲਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

ਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਛਕੰ ਲਾਟ ਹ5 ,ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ` (ਪੁਡੂ? ਸਰਨ ਨਾਲ /#ਆਰ' ਭਨ ਆਨ ਹੈ /... 

ਸੇਈ ਸੁਖੀਏ `___ ਚਹੁ(ਲਹੁ? ਜੁਗੀ, (ਨਨ? 
ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ 

ਜਿਨਾ।ਨਨੂਹਾਂ? ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਅਖੁਟੁ(ਅਭੁੱਟ? ਅਪਾਰੁ (ਅਧਾਰ? ॥੩॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਅਮੁੱਕ, ਅਤੁੱਟ ਪਾਰ ਰਹਿਤ, ਅਨੰਤ 

...ਨੂਾਂ ਕੱਠੇ (ਪੂ? #ਸਰਨ ਫਾ ਅਤ, ਅਧਾਰ #ਸ਼ਾਨਾ ਨੈ, ਰਿ ਰਿ 
(ਆਤਮਕ? #ਨੱਦ' /ਵੋਚਾ ਗਹਦੇ ਹਨ/... 

ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ, ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਪਾਈਐ, 
ਸਤਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਜੂਕੈ _ ਮੌਹ ਪਿਆਸ ॥ 
ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰੈ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਲਗਾਓ, ਸਨੇਹ ਤ੍ਰਿਖਾ 

.--#ਓਗੁਰੂ' ਦੇ #ਲਾਪ ਦੁਆਰਾ (ਪੂਡੂ? ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਤੇ (#70੬ਆਦਾਂ ਪਟਾਰਲਾਂ ਦਾ? ਲਗਾਈ 

#ਤਨ' ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹ/... 
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੫੪ ੮੩ ਆ ੧? 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੇਤੀ, ਮਨੂ।ਮਨ? ` ਰਵਿ(ਰਵ? ਰਹਿਆ, 

ਪਰਭੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ(ਨ76?) ਉਦਾਸੁ(ਉਟਾਨ) ॥ 

ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਕੇਵਲ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮ 

--. (ਡੋਰ) /ਓੱਤ' ਪੂ੍ਡੂ ਨਾਲ /#ਆਪਤ, ਭਾਵ ਲਿਆ ਗਹੰਇਾ 2. ਤੇ (ਲਗਤ /ਵੋਲ) ਜ੍ਰਹਨਤ ਆਵਨ ਦੇ ਕਾਰ 
/ਵੈਹਾਰ ਕਗਆਂ ਦੀ /ਏਹਾ (ਆਹਏਆਵਾ ਪਟਾਰਥਾਂ ਵਲ? ਉਪਰਾਨ'` ਹੁੱਦਾ` ਹੈ /... 

ਜਿਨਾ, (ਨਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ਸਾਦੁ (ਸਾਦ) ਆਇਆ, 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ (ਬੰਦਗੀ ਦਾ) ਸੁਆਦ _ਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਹਉ (7੬? .ਤਿਨ(/ਨ੍? ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ (ਜਾਨ) ॥ 

---/ਉਨੂਹਾਂ ਨ ਪੁਝੂ (ਬੱਲ?) ਦਾ ਨੁਆਏ ਆ ,ਨਆ ਹੈ, ਹੈ ਹਾਂ ਟੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ/... 

ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਗੁਣਤਾਸੁ (ਨਣਤਾਨ? ॥੪॥੧॥੩੪॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

--੨੦/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਟੀ?) ੜ੍ਰੰਧਾ-/ਊਸ਼ਟਾੀਂ ਨਾਲ 2 ਸਦਾ-ਨਸੈਠ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ (ਬਡ? ਨਾਨ 

ਰੱ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਗੀਦਾ ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) ੩(3ਜ2 ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਬਹੁ ਭੇਖ __ ਕਰਿ(ਕਰ) ਭਰਮਾਈਐ, 

ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ/ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੀਦਾ ਹੈ 

ਮਨਿ।ਨ) ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੂ(ਕ੫ਟ? ਕਮਾਇ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ,ਛਲ ਕਮਾਕੇ 
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“07” 4 

(ਲੱਕਾਂ ਨੂ ਭਰਆਉਣ ਲਣ£) -ਅਨ ਅਤੇ /ਹਰਟੇ ਅੰਟਰਾ ਕਪਟ ਕਨਾਕੰ,- %ਤੀ ਲਹੁਤ ਨਾਰ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਹਾਗ/ਮਕ). ਭ੪' ਕਰਕੇ, ਭਟਕਣਾ, ਭਾਵ ਭਰਮ-ਡਲੀਓਆਂ /ਵਲ ਪਲੈ ਰਹਾ ਹੈ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ਮਹਲੁ (ਮਹਲ) ਨਨ? ਮਾਂਵਲੀ; 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ . ਦਾ _. ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ` ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ 

ੜੁ ੪ ਣਾ ਰਾ 

_ਮਰਿ(#ਰ) _ਵਿਸਟਾ//ਵੈਸਟ? _ ਮਾਹਿ(#76? _ ਸਮਾਇ _॥੧॥ 
ਮਰ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--(ਕ੪ਟ' ਅਤੇ ਭੌਥਾਂ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਡੂ ਨੋਫਾਨ ਨਗ ਪਾ ਸਕਦਾ; ਲੇ ਮਰ ਕਵਾਉ ਰੂਪ ,#੩ਟਾ 

ਇਨ, ਭਰਦਾ ਨ/... 

ਮਨ 8, ਗ੍ਰਿਹ ੮ ਹੀ ਰ . _ ਮਾਹਿ(ਸ?? ` ਉਦਾਸੁ/ਓਦਾਸ/ ॥ 

ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਘਰ, ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਸਿਰਫ਼ __ ਵਿਚ ੍ ਉਪਰਾਮ ਦੋ 

...ਨ/ #ਨਾ/ ਰਤੇ ਖ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਾਲ? ,ਉਧਸਥਾ ਜਨ /ਚ ਨੰ (/6/ਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ? 

ਨੈਰਲੰਪ ਰਨ /4.. ਰ੍ 

ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਸੰਜਮੁ (ਨਨ? ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ, ਚ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕੋਚ _ਕਮਾਈ, ਕੰਮ ਉਹੀ __ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ/ਨਗਮਕ) ਹੋਇ ਪਰੁਗਾਸੂ(ਪਰਨਾਨ? ॥੧॥ ___ ਰਹਾਉ ॥ 

---ਦ=7ਓਰਾ (ਖਰਖ਼ਾਤਨਾ ਲੀ ਭੰਇਗ£। ਅਤੇ /ਵਕਾਰਾਂ ਵਨ? #ੱਸ ਵਾਲੀ ਕਰਣਾ ਉਹ ਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਲੱ ਆਓਗੁਰੂ ਟੀ ਸ਼ਨਨੁੰਖਤਾ ਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਲਮਾਨ 2ਇਆਨ ਹੱਦ /... 

ਗ੍ਰ ਕੈ ਸਬਦਿ, (ਫ਼ੜ) ਮਨੁ (ਨ) __ . ਜੀਤਿਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ 

ਗਤਿ (ਲਤ? ਮੁਕਤਿ (ਨਕਤ? ਘਰੈ £ ਮਹਿ(ਨ?? ਪਾਇ _॥ 3 

ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ,ਖ਼ਲਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

--.(ਨੈਨੇ ਧਰ#-ਸ਼ਾਹਕ ਨ? ਆਤਗੁਰੂ ਦੈ ਛ਼ਝਦ' ਰਾਗੀ #ਨ ਨੂੰ ਨੱਤ ਲਿਆ 5, (ਉਹ ਮਾਇਆਦਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਦੈ ਅੰ ਤਡ ਘਰਾਂ ਕੌਨਾ ਨੰ ਗ੍ਰਹਨਥਾ ਦੀਆਂ /ਬੰਨਿਵਾਗੀਆਂ ,ਨੰਡਾਉ/ਇਆ ਜਤੀ ਕਤ ਤੀ ਪਗ 
ਲਈਦਾ ਹ/... 
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ਘਰ. ੩ ਆ ਚੋਆ 

ਹਰਿ(ਟਰ? ਕਾ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਧਿਆਈਐ, 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਅਰਾਧੀਏ, ਜਪੀਏ 

ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸ਼ਤਸੰਨਤ) ਮੇਲਿ(ਮੇਲ? ਮਿਲਾਇ॥ ੨॥ 
_ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜ, ਇਕੱਠ ਮਿਲਕੇ 

.-#3-4ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾ ਦੇ /ਏਕੱਠ /ਵੋਚ' /ਲਕੰ, ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾ# ਦੇ ਨੈਸਰਨ ਦਾ /ਓੱਤਨ' ਕਰਨਾ ਚਾਗੀਦਾ 
ਹੈ/... 

ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆਂ (/£ਸਤਗੰਆਂ? ਭੋਗ ਕਰਹਿ, (ਕਗ/7? 

ਜੇਕਰ _ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਮੈਥੁਨ ਰ ਕਰ ਲਵੇ 

ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ(ਰਾਜ? ਕਮਾਹਿ(ਕਨਾ?? ॥ 

ਨੌਂ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ) ਹਿੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਮਾਵੇਂ, ਕਰੇ 

...(ਹ/ #ਨਾ/? ਨੰ (ਤੂ ਕ# ਤ੍ਰਿਤਾੀ ਲਈ? ਲੱਤਾਂ 7 ਭਾਵ ਲੰਲੁਆਰ ਫ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਗ' ਕਰ ਲਵੋ? 
ਅਤ ,ਪਰਲਵਾੀਂ ਦੋ ਨ ੪ਡ$ ਭਾਫ' ਨਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰ ਲਵ (ਤਾਂ ਵ)... 

ਬਿਨ (ਨਨ) ਸਤਿਗੁਰ, (ਸਤਗੁਰ) ਸੁਖੁ (5੨) ਨ(ਨ? ਪਾਵਈ, 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ,(ਆਤਮਿਕ)ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ 

ਫਿਰਿ।/ਫਰ) ਫਿਰਿ(/ਫਰ) ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ(੫7) ॥੩॥ 

ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਰ ਵਿਚ 

---#9ਗੁਰੂ' (ਸੜਦਾ ਦੇ /ਨੈ#ਰਨ ਤੱ? #ਨਾ ਆਤਨੀਕਾ-ਅਨੰਦ' ਪਰਾਪਤ ਨਗੀੱ' ਕਰ ਸਕੇਲ ਅਤੇ (ਨੁਰਤਾੰ 
/ਵੈਕਾਰਾਂ /ਵਰ' ਹੱ ਕਰਕ), ਝਾਰੰਡਾਰ' _ ਲੂਨਾਂ /ਵੋਚ' ਨੰ //ਆ ਰਹੰਗਾ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਾਰੁ , (ਹਾਰ) ਕੰਠਿ(ਕੰਠ) ਜਿਨੀ (ਨਰੁ?) ਪਹਿਰਿਆ, 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਾ __ ਗਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ(/ਓਤ) ਲਾਇ _॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਕੇ ੨੦ ੨੩ ਹੈ 

...ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕਾਂ ਨੰ) ਅਤੰਗੁਰੂ ਦੇ ਲਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨ ਲੜਕੇ (ਭਾਵ ਗੁਰ-ਸ਼ਟਾ /ਨੰਤਨ ਛ?) ਮਾਲਾ 



ਆ, 9ਆ> "-84੮੨= ੭੧ 

ਰਿਧਿ,/6੦) 

ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਫਿਰੈ, 
੧੮ ਸਿਧੀਆਂ, ਯੌਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ 

-ਓਨਾ।(ਓਨ੍ਹਾ? ਤਿਲੁ (£ਲ) __. ਨ(ਨਾ? ਤਮਾਇ॥੪॥ 

--/ਹ00% ,ਨੱਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰ (ਦੱਡੀਆ) /ਡਰਟੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਆਤਰ ਵੀ (ਸੰਨਾਰਕਾ 
੪ਟਾਰੜਾਂ ਦੀ ਕੱਟ? ਲਾਲਨਾ ਨਗਾੰ ਟੁੱਦਾ/... 

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੌ ਥੀਐ, 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਅਵਰੁ(ਅਫਰ)? __ ਨ(ਨ? ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਜਾ ਸਕਦਾਂ . 

ਨਾ #ਕਦਾ/... ਰ 

ਜਨੁ(ਜਨ)? ____ ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ)? ___ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਲੈ, 
ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) __ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ __ ਲੈਕੇ 

ਹਰਿ (ਹਰ) . __ ਦੇਵਹੁ __ ਸਹਜਿ।ੰਟੇਜ਼) ਸੁਭਾਇ॥੫॥੨॥੩੫॥ 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਓ ਨਿਰਯਤਨ, ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਵਕ 

.-- (6 / ਪ੍ਰਭੂ/? ਟਨ ਨਾਨਕ, ਰਨੂੱ` ਆਨਜ਼-ਨੁਭਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਦੀ ਝਖ਼ਨੈਸ਼ ਕਰ /ਟ5' (ਕਉਐੈ ਮੰ ਤੋਲ)? 
ਨਾਨ ਨੈਨਰ` ਕੰ ਹ /ਨਊਂਦਾ' ਹਾਂ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਲੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ।%ਨੇਲਾ? ੩,(ਤ#ਜਾ? ਘਰੁ(ਘਰ? ੧(ਘਨਲਾ)? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ _ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ 

ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਰ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ, 
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਹਕੂਮਤ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
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ਤਿਸ . ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ (ਸਭ) ਕੋਇ _ ॥ 
ਉਸ ਕੇਵਲ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ, ਜਾਣੇ 

ਇਿ 

ਨਨ ਕੈਸੇ ਦੀ ਦੀ ਹਕੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੈਲੇ ਦੋ ਨੰ ਸਾਰੇ ਕੱਲੀ (ਆਨਆਕਾਰ) ਹੱਦ ਹਨ/(ਡਾਵ ਨੰ /ਹੋਰਦੀ 

/ਫੈੱਚਾ' ਪ੍ਰਡੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਢੇਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਆਹਨਆ ਅਨੁਨਾਰ ਠੰ_ਹੱਲੋਨਾ/)... 

__ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ) ਰ _ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ, ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ, ਕਰਨੇ 

ਸਚੁ , (ਸਦ) ਘਟਿ(੫ਟ) ਪਰਗਟੁ(ਪਰਨਟ? ਹੋਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਤੱਖ _ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

...ਸਓੰਗੁਰੂ` ਦੀ ਸਨਨੁੰਖਤਾ ਰਾਠ/ੱ' ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ; #ਦਾ-#ਸਰ ਪਰਨਾਤਨਾ /ਹੈਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੱ 

ਲਾਂਦਾ ਹ/... 

_ _ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਜਿਸ ਰ ਕੈ ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਵਸੈ, 
_ (ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ __ ਜਿਹੜੇ ਦੇ __- _ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਸਚੇ ਸਚੀ(ਸ਼ਚ?? ਸੋਇ _ ॥ 

ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ 

.../ਉੰਸ਼' ਦੇ /ਹਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ-ਸੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਨਦਾ ਹੈ, ਓਸ (“ਰਮਆਤਨ' ਸ੍ਰ) ਸੱਠ ਦੰ ਫਡੋਆਣਾੰ 
ਦੀ #ੱਲ, ਭਾਵ #ਲੰਵਾੰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੰ/... 

ਸਚਿ(ਸੱਦ? ਰ ਮਿਲੇ ਸੇ _ਨ।ਨਾ? ਵਿਛੁੜਹਿ, (/ਏਡੜ/?? 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣ _ਉਹ _ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ? ਨਿਜ ਘਰਿ(੫ਰ) _- ਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ,ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਹਲ? ਸਲੀਵਾ-ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ #ਲ ਲਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ (ਫੋਰ? ਕਦੋ ਫਾੰ (4੭ ਤੱ #ਛੜਟੇ ਨਗ”... 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ, 

ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
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ਮਿ 

ਮੰਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ______ ਬਿਨੁ (ਸੈਨ) ਅਵਰੁ(ਅਵਰ) ___ਨ(ਨ? ਕੌਇ ॥ 

_...ਨੋ/ ਲੰਨੇ ਰਲ? ਸਰਾ ਵਗੰਹਗੁਰੂ' ,ਨਾਂ ਹੱਡ ਕੱਠੀ (ਆਲਰਾ) ਨਗਾੰ` ਹੰ/... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸਚੁ(ਨੱਦ) ਪ੍ਰਭੁ(੧2੭ _____ ਨਿਰਮਲਾ, 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ? ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ __ਰਹਾਉ ॥ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ/ਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਉ 

--#ਦਾ-ਮਾਭੈਰ, _ਪਰਆਾਤ#-ਸਰੂਪ ਨਤਗੁਰੂ, ੪/ਵੱਤਰ' ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੰਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਨੰ (ਫਾਭਗੁੜੂ) 
/ਨੈਲਾਪ ਹੁੱਝਾ ਹੰ/... ਰ੍ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ) ਮਿਲੈ, ਸੋ ਮਿਲਿ(#ਲ) ਰਹੈ, ' 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਉ ,(ਨਉਂ? ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ - ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ. ਲਵੇ ਮਿਲਾ, ਜੋੜ 

....(ਡਾਗੜਦ ਰਾਰ/' (ਨ ਪਰਨਾਤਨਾ ਨਾਲ) #ਲ ਜ਼ਾਵ, ਓਹ (/ਫਰ) #7ਲਿਆ ਗੰ ਗ/ਹਟਾ ਹੈ, (ਪਰ 
#ਨਲਟਾ ਉੰਗਾੀੰ 2? ਐਸ ਨੂੰ” (ਵਾਹਗੁਰੂ? ਆਕ' ਲਾ ਲਵੋ /... 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਕੌ ਨਾਂ ਮਿਲੈ, 
ਦੂਸਰੇ _ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 

ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਫਿਰਿ(/ਫਗ) ਆਵੈ ਜਾਇ _॥ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ _ - ਆਉਂਦਾ ______ (ਚਲੇ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

...ਉਤਾ-ਭਾਫ (ਅਕਵਾ #ਹਣਆਦਾੀ ੫ਦਾਰਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਰਾਨੰ; ਕੱਲੀ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ? ਨਗੰ` ਨਲ ਨਕ; 
(ਨਗ #ਹਟਆ' ਦੇ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਤਾ? ਨੜ ਨੜ' ਕੰ (ਨੱਸਾਨ 3) ਆਉਣਾ ਲਾਣਾ ਹੰਦਾ ਠੰ/... 

ਸਭ ਮਹਿ (6੭ ਇਕੁ(£ਕ੭. ____ ਵਰਤਦਾ, 
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਸਦਾ 
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ਮੀ ਹੀ ਲਿਲ- ਦਾ 

ਘਾ 

ਏਕੋ ਰਹਿਆ _ ਸਮਾਇ 

ਇਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ _ ਅਭੇਦ,ਲੀਨ 

...ਸ਼ੰਰਆਂ (ਜੀਵ?) /ਉਚਾ ।ਏਕ ਮ਼ਰਮਾਤਮਾ ਗੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ /ਕਾਂ (ਹਰ ਸਕਹਾ? ਸਮਨਆ' ਗੋਆ 
6/.,. ` ਰ੍ ਰ੍ ਰ੍ 

ਜਿਸ ___ ਨਉ,(5£) ___ ਆਪਿ(ਆਘ) ਦਇਆਲੁ (ਛਏਆਲ? ____ ਹੋਇ, 
ਜਿਹੜੇ ਨੰ ਆਪ ਹੀ - _ਦਇਆਵਾਨ _ ਹੋਂਵੇ __ 

ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ) ਇੰ! ਦੇ ਨਾਮਿ(ਨ੧) ਰ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 
ਉਹ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ __ 

..(ਰਮਾਤਮ? #ਸਾ ਤੋਂ ਆਪ /#ਚਰਵਾਨ ਜਾਵੇ 6 ਅਰ ਦੀ ਅਰ ਭਾ ਪਰ? ਨਾਮ ,ਉਚਾ 
ਅਭੰਦ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੰ/... 

_ਪੜਿ(ਪੜ? ਰ ਪੜਿ(੫ੜ? ਰ੍ ਪੰਡਿਤ _ `_ਜੌਤਕੀ, 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ 

ਵਾਦ ਕਰਹਿ(ਕਗ/5? ਜਾ ਬੀਚਾਰੂ(ਲੰਦਾਰ) ॥ 

ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰ੍ ਸਿ 

...ਤਤ ਇਆ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪੱਡੋਤ; (ਕਤਰ ਆਨਕ ਸਣ? ਪੂ ਪੜ ਕੇ ਵਠ-ਵਵਾਣ ਵਲ 
#ੰਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਗਇਓ ਹਨ... 

_ ਮਤਿ(#92 __ ` ਬੁਧਿ6% 9 ਰਲ ਰੀ. 

_ ਅੰਤਰਿ(ਅਤ੭ _____ਲੌਂਭ ਰ ਵਿਕਾਰੁ /#ਕਾਰ) ਭੁ. ' 
ਰ੍ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ _ ਸੀ 

ਇਤ ਵਹ ਨ ਨ ਸਿ 
ਨਠੀੱ' ਸਮਡ£ ਨਿਤ ਸਿ ਵਿ 
ਉਦੇ ਹਨ... 



ਆਦੀ 

__ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਭਣ) ਮਿਲਹਿ,(ਮਲ£? _ਤਾ(ਤ? _ਹਰਿ(ਹਰ) ਮਿਲੈ, 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ __ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ______ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਸੇਵਾ ਪ੍ਢੈ ਸਭ ਥਾਇ।ਕਾ2? ॥ _ 

<=੩੩੪੬੬੬=- ੬. ੮੬੬ 

ਅੰਕ ੨੭ 

੨। ਭਰਮਦੇ, 

ਲੱਖਾਂ, (ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ) ੮੦੭੪੨=੮੪ ਫ਼ਿਰਦੇ, ਭਟਕਦੇ 

ਭ੍ਰਮਿ(ੜੂਨ? ਭ੍ਰਮਿ(ਭੂਨ) ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ(# ਆਗ? ॥ 

---ਉਹਾ ਚੱਰਾਨਾੀ ਲੱਡ' ਨੂਨ$ (ਡਾਵ ਸਦਾ ਨੰ ਆਵਾਗਉਣ ਏ ਲੱਕਰ) /ਦਲ ਭਟਕਦੇ ਗਹਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਭਟਕਾਇਆਂ ਭਟਕਾਇਆਂ ਨੀ ਖੱਨਲ #ਆਰ` ਹੁੱਦੈ ਗਹਿਂਦੇ ਹਨ?... 

ਪੂਰਬਿ(ਊਰਸ਼) ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, 
ਪੂਰਬਲਾ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਰਨਾਂ 

ਕੋਇ ਨਨ? ਮੇਟਣਹਾਰੁ(ਨਟਣਹਾਰ? ॥੩॥ 

(ਖੋਰ ਓਹ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣ) ਮਰਲਲੇ _/ਲੈਸ਼ੋ ਹੱਏ (ਨੱਨਕਾਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਨੰ ਕਰਨ? ਕਆਉਂਦੋ ਹਨ; #ਜਹਾ 
ਹੂ ਆਪਣੇ ਆਧ? ਕੱ ਵਾੰ ,#ਟਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਗ” 24... 

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਅਰਾਧਨਾ ਔਖੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਿਰੁ (ਨਰ) ਦੀਜੈ, ਆਪੂ(ਆ੫? `ਨਵਾਇ॥ 

ਭੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੱਾ ਹ, (ਭਾਵਾ ਨਨੁਂਦਾੰ ਸੱਚ' ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਅੱਗੋ? ਸ#ਗਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟ/... 

ਟਹਿਲ, ਅਰਾਧਨਾ ` ਪੈਂਢੀਹੈ __ _ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਸਿਰ 

-.. (ਲੱ ਹਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ) ਗੁਰ-ਸਬਦ' ਰਾਗ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ? ਜੁੜ ਸ਼ਾਂਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ ੪ਰਮ਼ਾਤਮਾ ਫਾ /ਮਲਾਪ 
ਹੌ ਜਾਵਾ ਅਤ ਟਹਲਾ-ਨਨਰਨ ਲੀ ਕਨਾਲ ਹ੍ਭਂ ਕਾਂ ਪੰ ਨਾਲੀ ਹੈਂ ਭਾਵ (ਹੱਲ ਲਕਾਨੰ? ਪ੍ਰਵਾਨ. 

ਲਾਲਾ ਹੀ/ 
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ਪਾਰਸਿ(ਪਾਰਨ) ਪਰਸਿਐ,_ __ ਪਾਰਸੂ (ਮਾਰਨ) (7 ਹੋਂ ਇ, 
ਸੋਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ __.__ ਸੋਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ(ਸੱਤ) ਸਮਾਇ ॥ 
ਆਤਮ ਜੋਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜੋਤ ਵਿਚ ਅਭੇਦ/ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ _. 

...ਆਾਰਨ਼' ਰੂਪ ਓਗੁਰੂ' ਨੂ” ਡੱਹਣ' ਨਾਲ ਪਾਰਨ' ਨੰ ਹੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਓਸ ਹਰ#-ਨਾਹਕ' ਦੀ ਆਤਸ੍) 
ਸੱਤ (ਪਰਆਤ੪) ਲੱਤ /ਵਚ' ਅਭੌਦ' ਹੱ ਲਾਂਈਂ 24... 

ਜਿਨ(ਨੰਨ੍) ਕਉ ਪੂਰਬਿ(ਊਰਲ) ਰ੍ ਲਿਖਿਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ `__ਪੁਰਬਲੇ (ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਅੰਕਿਤ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ) ਸਤਗੁਰੁ (ਲਤਗੁਰ? ___ ਮਿਲਿਆ ਆਇ॥੪॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਣ ਕੇ 

ਰ ,..(%ਰ੭) ਅਤੈਗੁਰੂ ਟਾ #ਲਾਪ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਹਟਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲਸਕਰ ਐਲ ਪੂਰਬ ਨਕਾਰਾ 
ਅਨੁਸਾਰ /ਿ#ਆ ਰੁੰਟਾ ਨੰ/... ਰ 

ਕਰਹਿ, (ਕਗ/?' ਮਨ, ਭੁਖਾ ਭੁਖਾ ਮਤ 
ਚਿੱਤ ਖਾਣ ਇੱਛਕ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਛਕ _ ਨਾਂ ਕਰ 

ਮਤ ਤੁਝ __ ਕਰਹਿ(ਕਗਨ? ਪੂਕਾਰ ॥ 
ਨਾਂਹੀ , ਤੂ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਕੂਕ 

.>ਹ/ #ਨਾ/ ਹਰ ਫਕਤ' (ਲਾਲਲਾਂ ਛੱਣੇਆਂ ਗੋਆ 7? ਭੁੱਖਾ ਹਾ ਭੁੱਖਾਂ ਹ ਹੀ ਨਾਂ ਕਟੰਟਾ ਗਹ, ਤੰ 
ਨਾਂ ਹਾੰ ਤੂੱ` (#ੰਦੇ' (ਨਨਿਆਂ /ਓਕਾਂਵਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠ? ਕੂਕਾਂ #ਆਰਦਾ /ਨਹਾ ਕਰ... 

ਲਖ_____ ਚਉਰਾਸੀਹ ਰਹ ਜਿਨਿ(#ਨਹ) ਸਿਰੀ, 
_ ਲੱਖਾਂ (ਬੇਅੰਤ) ੮੦੭੪=੮੪ __ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਜੀ, ਬਣਾਈ 

ਲੀ `_ ਦੇਇ ਰ ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ? ॥ 

-..(#ੜਰਾ #ੱਤੱਥ' ਰੱਖ? #ਸਨੇ ਉੁਰਾਲੀ ਲੱਥ ਨੂਨ #ਰਲੰ ਹੈ, 66 ਉਹ ਆਹ ਅਦਾ ਲੀ 
ਰ ਨੰ/. ,ਅੰਕ ੨੭. 
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| _` ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ` ਦਇਆਲ (ਟ£ਆਲ) ਹੈ, 

__ਨਿੰਡਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ``ਗਗੇਸ਼ਾਂ .__` ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

`_ ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ _ਸਾਰ॥ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖਭਾਲ 

_ ...ਨੈਰਭਉਂ ਪਰਨਾਤਨਾ ਸ਼ਟਾ ਟਣਆਫਾਨ 6, #ਤ (ਉਨ) ਨਭਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂਡ-ਸੰਤਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੨? ____ __ ਬੁਝੀਐ, ਰ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝੀਦਾ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ 

ਪਾਈਐ ਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ (ਆਰ) ॥੫॥੩॥੩੬॥ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ _- ਮੁਕਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

,-ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸਤੇਗਰੂ` ਦੀ ਸ਼ਨਗੁੱਖਤਾ ਰਾਗਾਂ (ਫਹਨੰਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸਖ਼ਡ ਲਲਦਾ 6, ਅਤੀ (ਨੰਨਾਰ ਦੇ ਮਹਕਾ 
<ਟਾਰਲਾਂ ਦੇ /ਫਕਾਰਾਂ ਤੱ) #ਕਤਾ ਹੱਣ' ਦਾ ਫਰਫਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਲਲੰਟਾ` ਹੀ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , /#ਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ___ ੩ਜ) ॥ 
_ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਤੀਜੀ 

[ .ਜਿਨੀ,(66) _ ਸੁਣਿ(ਨਣ) ਕੈ ਰ ਮੰਨਿਆ, (ਮਨ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _ `___ ਸਰਵਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ 

ਤਿਨਾ(#ੈਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜ __ ਘਰਿ(੫ਰ) ਵਾਸੁ(ਝਸ)? ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ - ______ਆਪਣੇ, ਸਵੈ ____ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ 

ਨੈਨ੍ਹਾਂ (ਹਰ#-ਨਾਧਕ' ਨੰ ਫਗੰਗੁਰੂ` ਦਾ ਨਾਨ? ਸਰਵਣ ਕਰਕ ਉਸਦਾ /ਓਤਨ' ਕਾ 6, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣ 
/ਨੈਜਾ-ਨ੍ਰੂਪ' /ਵੋਚਾ. ਵਾਲਾ ਹੱ ਲਾਂਟਾ ਹੈ/(ਡਾਵ' /65; ਅੱਤਰਾ-ਆਤਨੀ, ਨਾ#-/ਨੈਮ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ /ਫੈਲਾ 
_/ਇਕੋਆ ਗੰਓੰਦਾ ਹੈ/).., 

ਗੁਰਮਤੀ `____ '______ ਸਾਲਾਹਿ(ਸਾਲਾਰ) ਸਚੁ, (੧6) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ____ ਸਲਾਹੁਣ ਦੁਆਰਾ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

__ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਇਆ _ & ਗੁਣਤਾਸੂ(ਨੁਣਤਾਨ) ॥ 
_ ਰਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ . `__ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ .` ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 
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.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ) ਅਤੇਗਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਟਾ-ਯੰਝੈਰ ਪਰਮਾਤਸ਼ਾ ਏਂ /ਨੈਫ਼ਤਾ-ਸਲਾਹ' ਕਰਕੰ, ਗੁਣਾਂ ਦੋ 
#ਸ਼ਾਨੰ ਹਗੀ-ਪ੍ਰਭੂ' ਨੂ ਪਾ ਨਆ/... 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਦ) _. ਰਤੇ, ਸੇ ਸਾ ਨਿਰਮਲੇ, ___ 

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ _- _ ਰੰਗੇ ਰੋਏ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ 
ਰ੍ ਕਿ [ 

ਹਉ (ਹਉ? __ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ(ਜਾਲ਼? 8 ਹ 

.-. (ਲੀ? ਆਤਗੁਰੂ ਏ ਸ਼ਬਦ /ਵਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਟ ਹਨ: (ਉਨ) ਪੱਤਰ ਹਂ ਸਾਂ, 7” (ਨਾਨਕ) ਰੀ 
ਸ਼ਕ, ਭਨਿਹਾਰ ਲਾਂਟਾ ਹਾਂ/.. | 

ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ(/ਨਿਨ? ਕੈ ਹਰਿ(ਹਰ) ਵਸੈ, ੬ 

ਤਿਤੁ (/ਓਤ) ਘਟਿ(੫ਟ? ਹੈ ( ਪਰਗਾਸੁ (ਪਰਗਾਨ? ॥੧॥ . 
ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ____ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ (ਨਾਮ) ਚਾਨਣ 

.-./ਨੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਨਰਦੇ /ਉਲਾ #ਰਮਾਤਨਾ ਵਸ਼ਟਾ' ਹੀ, ਉਨ ਖਣ ਡਾਵ ,ਉਰਦੋ ਐਚ, (ਨਆ ਛ2) ਚਾਨਣ' ਹੈ ਜਾਂਦਾ 
ਰੀ... 

ਮਨ ਮੇਰੇ, __ਹਰਿ(ਹਰ) `_ਹਰਿ(ਹਰ? ਨਿਰਮਲ (ਨੋਰ#ਣ) ਧਿਆਇ ॥ 

ਚਿੱਤ __ਆਪਣੇ _ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ (ਨਾਮ) ___ਅਰਾਧ, ਸਿਮਰ 

...ਨੇ/ ਮੰਨੇ #ਨਾਂ/ ਨਾਂ ਪਰਭੂ (6) ਨਰਮਲ ਨਾਲ ਛਾ ਮਰਨ ਕਰ/.... 

_ਧੁਰਿਗ੭ ____ ਮਸਤਕਿ, (ਮਸਤਕ? _ਜਿਨ(ਨਨ? ਕਉ(ਕਠੰ) ਲਿਖਿਆ, 
ਰ ਧੁਰੋਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੋਂ _ਮੱਥੇ ਤੇ __ ੍ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ` ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ _ 

ਹ । ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗੁਰਮਕ? _ ਰਹੇ ਲਿਵ _ ਲਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥' 
। [| _ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਹਿੰਦੇ _ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ _ਠਹਿਰਾਉ 
[ 1 
] 
? ੍ 1 
ਲ 

[ 
੫ 

ਰਹ 
ਨ 
ਨ 
ਦੇ 

ਨਾ ਅਕਸ ਤੋਂ (ਨਰ ਨ) ਤਰ ਭਰਾ ਨਿਆਂ ਡਾ ਉਰਿ 

ਰਾਣਨ ਆਓ ਗਹਂਦ_ ਹਨ/.. 
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ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੰਤਹੁ, _ ਦੇਖਹੁ ਨਦਰਿ (ਨਟਰ? ਕਰਿ, (ਕਠ) 

ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ 

ਨਿਕਟਿ(ਨੋਕਟ)? ___ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰਿ(ਭਰਪੂਰ)? ॥ 
ਨੇੜੇ ਹੀ ਰ੍ ਵਸਦਾ ਹੈ _ ਵਿਆਪਕ ਹੈ 

..ਹ/ ਪ੍ਰਡੂ ਦੇ ਸੱਤ-ਨਨੰ'/ (ਡੂਘ?? ਨਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੰ ਦੋਖ ਪਰਨਾਤਨਾ ਹਰਾ ਵਾਂ /ਵਆਪੜ ਹੰ, ਅਤੀ 
(ਤਰਡ? ਨੌ. ਵਟਾ ਰੰ... ਰ 

ਗੁਰਮਤਿ (ਗੁਰਮਤ? ਰ ਜਿਨੀ(ਨ੍੍ਰ?? ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਛਾਆਂ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ 

ਸੇ ਦੇਖਹਿ(ਏਕ/ਨ? ਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ? ॥ 

_ਉਹ __ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

:-499 ਗੁਰੂ ਦੀ #ਤ` ਭਾਵ /ਨੱਇਆ ਰਾਣੀ? ਨਹਾ ਨੂੰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ? ਪਓਨਾਣਾ ,ਨਆ ਹ, ਉਹਾ ਹਨੀਸ਼ਾਂ 
(ਓਰ? ਹਾਫ਼ਰਾ-ਹੜੂਰ' ਦੌਖੇ ਹਨ/... 

_ਜਿਨ(#ਨਹ? ਗੁਣ, _ ਤਿਨ(ਸਨੂ? ਸਦ ___ ਮਨਿ(ਨਨ? ਵਸੈ, 
ਨਹਾ `_ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ̀ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਅਉਗੁਣਵੰਤਿਆ(ਅਏੰਗੁਣਵੀਤਆਂ? ਦੂਰਿ(ਏਰ? ॥ 
ਔਗਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋੱ ਰ੍ ਦੂਰ, ਪਰ੍ਹੇ 

...ਨਹਾਂ ਕੱਲ (ਦੋਵ?) ਗੁਣ ਹਨ; (ਵਾਹਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਉੰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨ ,ਓਜ ਵਟਾ ਹੀ (੫੦) ਅੱਜਣਾਂ ਵਾਨਆਂ 

ਰੱ ਡਰ ਗੀ ਲਾਣਾ ਹੈ/... 

ਮਨਮੁਖ, ਰ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ , 

ਬਿਨੁ (/ਨ) ਨਾਵੈ(ਨਾਵੰ? ਮਰਦੇ ਝੂਰਿ(ਡਠ) ॥੨॥ 
ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਝੁਰ ਕੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਵਿਚ 

--(#੧ਣੰ) ਮਨ ਦੇ /&ਛੋ ਲਗਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਡੂ? ਗੁਣਾਂ ਤੱ ਸੱਖਣੇ (ਗੰ ਗਓਂਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਮਰਨ ਤੱ 

#ਨੀਰ ਝੂਠ (ਤੂਰ) ਕੰ #ਰਦੇ ਹਨ/... 

ਗਿ ਪਤ ਹਾ ਦਾਤ " ੩ ਐਲ 
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ਜਿਨ, (ਨੂ? ਸਬਦਿ, (ਨਕਦ) ___ ਗੁਰੂ __ ਸੁਣਿ(ਨਣ) ਮੰਨਿਆ, (ਅੰਨੇ? 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

__ਤਿਨ(ਤਨੂ? ਮਨਿ(੭ਨ) ਧਿਆਇਆ _ਹਰਿ(ਰਗ/ ਸੋਇ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ _ ਚਿੱਤ ਵਿਚ _ ਸਿਮਰਿਆ _ ਪਰਭੂ ਉਸ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ੪ਬਦਾ ਨੂੰ ਨੁਣਕੇ, (ਉੰਸਣਾ) ,ਓੰਤਨ ਕੰਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਪਰਭੂ ਦਾ ਆਨ 
ਨਗਗਇਆ ਰ/... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ£ਨ) __ ਭਗਤੀ _ਰਤਿਆ, (ਗੱਤਆਂ? 
ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ __ ਬੰਦਗੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਤਨੁ(ਤਨ) ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੈਰਮਲ? _ ਰੌਇ॥ 
ਚਿੱਤ __ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈ 

...ਅੱਤੇ ਪਹਰ (ਪਰਭੂ? #ਟਗਾੰ ਲਾ ਲਨ ਗੋਏਆ ਅਨ ਤੇ ਤਨ ਘਵੱਤਰ ਨੌਂ ਜਾਂਟਾ ਰੰ9... 

ਕੂੜਾ ਰੰਗੂ(ਰੰਨ? ਕਸੁੰਭ ਕਾ, 
ਝੂਠਾ __. ਰੰਗ,ਵਰਣ _ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸ਼ੌਖ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਫੁੱਲ .ਦਾਂ 

ਬਿਨਸਿ।/ਕਨਸ਼) ਨ ਜਾਇ - ਦੁਖੁ) ਰੋਇ॥ 

ਨਸ਼ਟ ਜਾਂਦਾ ਤਕਲੀਫ੍,ਕਸ਼ਟ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 

...ਝੂਠਾੰ (ਨਆ ਦਾ ਰੰਨ? ਕਨੁੱਡੇ (ਦੇ ਫੁੱਲ? ਵਾਂਨ (ਦਾ ਹੈ, ਲੱ ਏਖਣ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਾ ਸੰਨ ਲਗਟਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸ਼ਲਈੀਂ ਹਾੰ /ਕੋਨਲ ਸ਼ਾਦਾ 6), ਇਦੋ' ਨੀ ਸਦ (ਮੁਹਈਆ ਦਾ ਰੰਗਾ ਗੁਆਰਦਾ ਟੀ) ਤਾਂ (ਨੀਂ) ਟੁੱਖ #ਚ' ਰੱਦਾ 
6/... ਹੋ 

ਜਿਸੂ (ਨਨ) ਅੰਦਰਿ,(ਅਦਰ) __ ਨਾਮ __ ਪ੍ਰਗਾਸੁ (ਪੁਨਾਨ? ਰੈ, 
ਜਿਸਦੇ (ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ___ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ___ ਪਰਕਾਸ਼ __`_ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਓਹੁ(ਓਹ) ਸਦਾ `ਸਢਾ ਬਿਰੁ(/#ਰ) ਹੋਇ॥੩॥ 
ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ _ ਰੂੰਢਾਰੈ 

---/ਜਿਸ਼ਟੀ /ਹੈਰਾਲ #ੱਟਰ, (ਵਹਿਗੁਰੂ ਛ) ਨਘ=ਲਾਰਣ' ਰੰ, ਓ ਫਸੰਡਾਂ (ਆਤਨੀਕ? ,£ਕਾਓ /ਓਡ 
ਗਓਟਾ ਰੀ/... 
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ਇਹੁ(/ਏਹ) `ਜਨਮੂ(ਜਰ? ਪਦਾਰਥੁ (ਪਦਰਕ? ਪਾਇ ਕੰ, 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਨ? __ਨ(ਨ? ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ _ਨਰੀੱ __ ਚੇਤਦਾ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਕੇ 

...(ਨੰ) ,&ਹ' (ਅਨੰਲਕ? ਜ਼ਨਨ' ੪ਦਾਰਝ' ਪਾਕ, ਸੁਰਤਨ ਰਾਠ£ _ਹਰਨ-ਨਆ ਨਗ ਲੰਤਦ”....._ 

ਪਗਿ(੫ਨ) ਖਿਸਿਐ, ਰਹਣਾ(ਗਹੇਣਾ? ___ ਨਹੀ(ਨਨੰ) ਆਗੈ 
ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆਂ _____ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕਣਾ __ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 

ਠਉਰੁ(ਨਓੰਗ ਨ(ਨ? ਪਾਇ॥ 

ਘਰ /ਕਨਨੀਆਂ (ਭਾਣਾ #ਰ' /ਨਆ£ ੭ਨਾਰ /ਫੋਲ ਤਾਂ ਨਨੁੱਡ ਨੰ? ਰਹ ਨਠੀੱ' ਸਕਣ (ਓਹ) ਅਲੈ ਵਾੰ 

ਟਕਾਣਾ ਨਹੀੰ ਪਾਊ ਦਾ/... 

ਓਹ ਰ ਰ੍ ਵੇਲਾ, _ ਹਥਿ(੦5) ਨ(ਨ) _ ਆਵਈ, 

ਉਹ,ਅਣਯ ਪੁਰਖ _ _____ ਸਮਾਂ,ਵਕਤ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀ' __ ਆਉਂਦਾ 

ਅੰਤਿਅ?. ____. ਬਰਿਕੀ ਆ _ ਪਛੁਤਾਇ 
ਅਖ਼ੀਰ ਪਛਤਾਕੇ 

...(ਓਨਾ' ਨੂੱ` /ਫੈਗ) ਉਹ (ਲਖ ਡਅ? ਨਾਂ ਹੱਥ ਨਗ ਆਉਂਦੇ; (ਭਾਵ /ਡਰ ਏੜਾਰਾ ਨਹੀਂ #ਲਦਾ? ਅਤੇ _ 
ਅੰ ਹੱ (ਨਜਰ ਤੱ? ਪਣਤਾਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀ ਝਲਾ ਸਵਾ ਟ/.. 

ਜਿਸੁ#) ___ ਨਦਰਿ(ਨਫ੭ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ, 
ਜਿਹੜੇ __ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _. _ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ੍ ਉਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

_` ਰਰਿ(ਰਠ) ___ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥ 
ਭੂ __ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤੀ ___ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

...(ਫ7ਓਗ੍ਨ? ,ਨ' ਨੂ (ਆਪਣ?) ,ਉਧਾ /ਉਸ਼ਣਾੀੰ ਕਰ ਇੰਦ, ਉਨਾਂ (ਨੰਨਾਰ ਛੇ ਭਫਨਾਗਰਾ ਤੱ? ਪਾਰਾ ਹੈਂ ਲਾਵਾ 
ਹੀ ਖੜ ਪਰਨਾਤਨਾ ਨਾਲ (ਲਾਪਣਾ? ਆਨ ਲੜ ਲੰਦਾ' ਹੈ/... 
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ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰ ਸਭ ਕਰੇ, 

ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ, ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਸਾਰਾ ਕੂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁਕ) ਬੂਝ ਨ(ਨਾ? ਪਾਇ॥ 
ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ 

ਹੈ. & ੧੧3 & "! 
ਹਾ, 2, ੮ ਨ ਲਾ, ਚੋਗ ... 

ਟੱਕ “7੯ 0 ਹੀ” 

,--6% ਰਨ (/€ਲਾਣੇ ਛਲ ਤਾਂ ਨੰਦ)? ਨਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, (੪ਰ) ਆਨ ਟੇ ਅਨਰ' ਲਗਣ ਕਰਕ 

(ਓਨਨੂ” ਪ੍ਰਡੂ` ਭੁਣਾਂ ਦ? ਸਸ਼ਡ' ਨੰ ਹੈਦਾਂ/... 

ਜਿਨ, (ਨਨ) ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨਰਮ? ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ(#ੁਕ) ਹੈ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸੇਵ ਪਈ . ਤਿਨ (ਤਨ? ਰ ਥਾਇ॥ (ਡਾ? 
ਸੇਵਾ, ਟਹਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ 

-../ਨਿਨੂਾਂ ਰਨੁਲਾਂ ਦਾ /ਹੈਰਟਾ (ਨੁਰਾ-ਡਝ਼ਣ' /ਨੈਮਰਨ ਨਾਲ)? /ਵੈੱਤਰ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ$? ਆਲ ਝ0£'" ਹੈ ਲਾਂਦੀੰ 

ਹੰ/ (ਭਾਵ ਸਿ ਸਿ 

__ ਹਰਿ(ਹ) ਗੁਣ ਨਨ ਰਿ ਹਰਿ(ਹਗ) __ਨਿਤ ___ ਪੜਹਿ, (4੩6? 
ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ _. _ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ___ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਗੁਣ ੭੬ = ਟਰ ਗਾਇ ਸਮਾਇ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

---(ਉਹ' ਨੱਰਨ8%) ੪ਰਮਾਤਨ' ਗੁਣਾਂ ਟਾ ਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਠ਼ ਉਨਹਾਂ ਛਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
(ਇਵ? ਪਰਸਾਤਨਾ ਦੇ ਰੁਣਾਂ ਦਾ ਨਨ (ਕਗਆਂ ਕਗਆਂ ਹਾੰ ਗੁਣ?) /ਉਚਾ ਅਭੰਦਾ ਹੋਂ ਲਾਏ ਹਨ/... 

ਨਾਨਕ, . ਤਿਨ।£ਨ੍ਹ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ __ਸਚੁ(੧6) `ਹੈ, 
ਹੈ! ਨਾਨਕ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ _ ਬਚਨ, ਕਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿ __ਨਾਮਿ(ਨਾ%) ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੫॥੪॥੩੭॥ 
ਜੋ ਨਾਮਵਿਚ ______ਰਖਣ ਮਿਕਸ ਲਗਾਕੇ 

-/ ਹਕ! ਉਹ (69 ਦਾਨ ਮਥੇ ਰਲ ਮਿ 

ਰਖਦੇ ਹਰ? 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ।#ਨਨਾ) ੩(ਤਨਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਤੀਸਰੀ 

ਜਿਨੀ, (ਨੈਨ?) ਇਕ ` ਮਨਿ(ਸਨ) ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਧਿਆਇਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) __ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ 

ਗੁਰਮਤੀ _ਵੀਚਾਰਿ(ਫੰਜ਼ਾਨ? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਤਗੁਰ ਲੀ /68ਆਂ /ਵਡਾਰਕ /ਏਕਾਗਰ /ਓੱਤ ਨਾਲ (ਪਰਲਾਤਨਆਾ' ਦਾ)? ਨਾਨ ਨੈਆਰਆ 2... 

ਰ ਤਿਨ(/9ਨੂਹ? ਕੇ ਮੁਖ, ਸਦ ਉਜਲੇ, 

ਤਿਤੁ(//ਤਤ) ਸਚੈ __ ਦਰਬਾਰਿ(£ਰਕਾਰ) ॥ 

ਉਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

,-.(ਉਨੂਾ? ਦੇ 26 ਉਸ ਸਟਾ-ਬੈਰ ਪਰਨਾਤਨਾ ਦੇ ਫਰੜਾਰਾ /ਵੋਚਾ ਹਲੌਲ਼ਾਂ ਉੂਲ ਨੁ ਹਨ/... 

ਓਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ (ਅਮਿਤ? ਪੀਵਹਿ(&ਵ£? __ ਸਦਾ ਸਦਾ, 
ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਸਚੈ `__ਨਾਮਿ(ਨ%) ਪਿਆਰਿ(/ਉਆਗ) ॥੧॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ __ ਖ੍ਰੋਮ ਰਾਹੀਂ 

..ਓਹ ਸਣਾ-ਸਥੈ ਭਾਹਡੁਣੂ ਨਾਲਾ ਪਰਤ ਪਾਕ ਉਸਦੇ /ਨੈਮਰਨ ਦੁਆਰ? ਰੀ ਨ 
ਦੰਣ-ਦਾਲਾ ਅੰਮੰਤ' ਛਕਦੇ ਹਨ/... 

ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨੁਰਨ੨? ਸਦਾਂ __ ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਹੋਇ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੇ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੈ 

-.-ਹ/ ਭਾਲੀਂ/ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਨਨ ਹੋਇਆ ਹਲ਼ੌਸ਼ਾਂ (ਰੱਠੀਂ ਫਰਗਾਹ' /ਵੋਲ) /ਏਸ਼ਤ ਹੁੰਲੀ ਹੈ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ।ਟਰ? ਸਦਾ __ ਧਿਆਈਐ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਾਧੀਏ 
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ਮਲ (ਮਲ? ਹਉਮੈ, ਕਢੇ ਧੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੰਦਗੀ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ _ਠਹਿਰਾਉ 

...ਹਨੌੜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਣਾ ਚਾਲੀੰਦਾ ਹੈ/ (ਲੱਟਨ£), ਹਨੀ ਦੀ ਗੰਦਾ ਨੂੰ" ਧੱਕੇ ਕੱਡ /ਏੱਦੀਂ ਹੰ/... 

ਮਨਮੁਖ, _- ਨਾਮੁ (ਨ%) ਨ।ਨਾਂ? ਜਾਣਨੀ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ ੍ 

ਵਿਣੁ (/ਣ? ਨਾਵੈ (ਨਾਵੈ? ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਜਾਇ ॥ 

...ਨ%' /ਵਨੂਣ #ਨਨੁਂ#, ਗਾ ਅਲ ਆਂ ਲੀਲਾ ਰਾ ਪਲ ਉਸਨ ਰੀ ਦ ਇ 

ਸਤਕਾਰ ,ਐਟ ਜ਼ਾਂਟਾ ਹੰ/... 

ਸਬਦੈ (ਸ਼ਝਟੰ) ਸਾਦੂ(ਨਾਦ) ਨ(ਨਾਂ? ਆਇਓ, 

(ਸਤਿਗੁਰੂ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਲਾਗੇ ਰੰ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ 
ਲਗੇ, ਖਚਿਤ ਦੂਸਰੇ _ _ਲਗਾਓ, ਸਨੇਰ 

... ਦਤਾ-ਭਾਣ /ਵਚਾ ਅਓਤ ਹੌਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਆ/ਏਆ ਦੇ ਲਗਾਓ /ਵੋਚਾ ਕੁਤੇ ਹੱਣ ਕਰਕੇ, (ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ 
ਸੜਦਾ ਛਾ ਅਨੰਦ ਨਹ ਆਉ ਾ/... 

ਵਿਸਣਾ/ਉਬਟ? ਕੇ ਕੀੜੇ, _ਪਢਰਿ(ਪਲ) ___ ਵਿਚਿ/6ਚ? ____ ਵਿਸਟਾਂ, ਵਣ? 
ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ___ ਕਿਰਮ _ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚ ____ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ 

ਸੇ __ ਵਿਸਟਾ(/ਵਸ਼ਟ)? ___ ਮਾਰਿ(#ਨ? ਸਮਾਇ _॥੨॥ 
ਉਹ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

<-ਉਹਾ' (ਨਮ /ਵੈਹੂਣੇ #ਨਨ8), ਨੰਦਾ ਦੇ ਕੱਲ, (/ਵਕਾਰਾਂ ਦ$) ਲੰਦਗਾ /ਵੈਰ' #ਓਤ' ਹੱਕ, (ਓਸ? ਗੰਦਗੀ 

/ਵੇਲਾ ਨੀ /#ਲ' ਲਾਏ ਹਨ/... 

ਤਿਨ(/ਤਨੂ? ਕਾ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ) ____ ਸਫਲੂ(ਸਫ਼ਲ) ਹੈ, 
ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੰ ਸਾਰਥਿਕ, ਫਲਦਾਇਕ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
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ਜੋ ____ ਚਲਹਿ(ਚਲ?? ਸਤਗੁਰ 
ਜਿਹੜੇ  _ ਚਲਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ 

ਲੈ. #ਉਗੁਰੂ'` ਦੈ ਆਰ /ਵੋਲਾ ਤੁਰਟੇ ਹਨ; ਭਾਵ ,ਉੱਦਗ ਬਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਓਨਾਂ ਦਾ ਲੰਦਨ ਸਫਲ ਹਟਾ 
ਹ/,,.. ਰ 

ਕੁਲੁ (ਭਲ) __ ਉਧਾਰਹਿ(ਓਹਾਗ?? _____ ਆਪਣਾ, 
ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਰ੍ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦਾ 

ਨ ਰ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇ॥ 

(ਉਚ ਤ) ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਲਾ ਡੀ ਉਹਨ ਕਰ ਦੋ ਨਨ ਤੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਏੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧੰਨ 

ਰੀ... 

ਹਰਿ(ਹਗ) . __ਹਰਿ(ਰਰ) ਨਾਮੁ(ਨਨ? _ ਧਿਆਈਐ, 
ਪ੍ਭੂ ਪਭ ਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) ਅਰਾਧੀਏ 

ਜਿਸ ਨਉ (ਨ? ਕਿਰਪਾ ` ਕਰੇ ਰਜਾਇ(ਫਫ਼ਾ£) ॥੩॥ 
ਜਿਹੜੇ _, ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਪਭ ਤਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀਂ ਚਲੀਲੀ & (੪ਰ' #ਇਲਾੀ ਉਹ ਕਰ ਨਕਦਾ 2), ,ੈਸ਼' ਨੂੰ (ਪਰਨਾਤਆਾ 
ਆਪਣ ਰਾ ,ਵੈਡ ਤਰਾ ਕਰ ਵੋ... 

ਜਿਨੀ(ਨਨੂ? ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗ॥੫੭ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਨ ਧਿਆਇਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ 

ਵਿਚਹੁ (/#ਚਹਾ) ___ ਆਪੂ (ਆ) ਗਵਾਇ॥ 
ਅੰਦਰੋਂ ___ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ____- ਮਿਣਾਂ ਕੇ 

ਓਇ ਅੰਦਰਹੁ(ਅੰਰਹ? _ ਬਾਹਰਹੁ (ਕਾਹਰਨੁ? ਨਿਰਮਲੇ, 
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ (ਮਨੋਂ) ਬਾਹਰੋਂ (ਤਨੋਂ) ਨਿਰਮਲ, ਪਵਿੱਤਰ 

“੧ 



ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ) ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

,.-ਉਹਾ' ਅੰਦਰ” ਤੰ ਝਾਹਰੰ” ੫/ਵੈੱਤਰ' ਹੱਕ ਸ਼ੱਤ ਨ੍ਰੂਪ' ਹੈ ਜਾਂਦੈ ਹਨ; ਤੰ #ਦੀਵਿ-ਸ਼ੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੋਰ' ਨੰ 

ਅਭੰਦ ਹੱ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... ਰ 

ਨਾਨਕ, ਆਏ ਸੇ ੍ ਹਹਿ, (ਨਹ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਆਏ ਹੋਏ _ ਉਹ __ ਕਬੂਲ ਹਨ 

_ਜਿਨ(ਨੋਨ੍? ਗੁਰਮਤੀ ਰ੍ ਹਰਿ(ਹਰ) ਧਿਆਇ॥੪॥੫॥੩੮॥ 

ਤਤ ਲਗ ਨੋ ਰੂ ਦੀ ਨਸੰਆ ਰਾਗ; ੪ਰਮਾਤਆਾ ਨੂੰ 
/ਹਆਊਂਦੇ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਨੈਲਾ? ਰ ੩(ਤਜਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰਾ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਭਗਤਾ, (ਭਗਤਾ? `__ ਹਰਿ(ਨਰ) ਧਨੂ(ਪਨ੭ _ਰਾਸਿ(ਰਲ੭ _ ਹੈ 

ਗੁਰ ` ਖ਼ੂਛਿ$ਛ) ` __ _ ਕਰਹਿ(ਕਗ? ਵਾਪਾਰੁ (ਫਾਪਾਨ) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਪਾਰ 

.--ਪਰਸ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਲੀ ਹਜ, ਪ੍ਰਭੂ (/#ਮਰਨਨ? ਈਂ ਦੱਭਤਾ ਨੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਤੋਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਡ ਕੰ ਉਹ (ਨਾਨ? 
ਦਾ ਨੰ ਵਧਾਰ' ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%) ਸਲਾਹਨਿ (ਸ਼ਲਾਹਨ? ਸਦਾ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ _ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਵਖਰੁ (ਫਖਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਅਧਾਰੁ(ਅਧਾਠ? 1 

ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ___ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

<<-(ਉਠ) ਰਸਾਂ ਭਾਈਗੁਰੂ-ਨਾ' ਦੀ ਨੰਡਤ-ਸਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ/ ਹਨੀ-ਸਰਨ' ਨੀਂ ਉਨਹਾਂ ਏੇ (ਲੰਵਨ ਦ? 
ਓਟ ਆਲਰਾ ਹੁਣ ਹੀ/... 



ਪੂਰੈ, __ਹਰਿ(ਹਗ) ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਰ ਭਗਤਾ।(ਭਗਤਾਂ? ਅਤੁਟੁ(ਅਤਟ) ਭੰਡਾਰੂ (ਡੰਡਾ? ॥੧॥ 

---ਊਰਨ' #ਸੰਗੁਰੂ ਨੰ. ਹਗੀ ਲੀ ਬਦਨ (ਉਨ੍ਹਾ ਦੋ /ਹਰਦੇ /ਫਲ) /ਊੜ੍ਹ ਕਰਵਾ /ਏੱਤੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਲਈੰ 
/ਣਹ ਕਦੀ ਨਾਂ /ਕਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹ/... 

ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ(/£ਨ? ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ॥ 

ਭਰਾ _ ਹੇ! ਇਹ __ ਚਿੱਤ ਸਮਝਾਵੇ 

.--ਹ0./ ਭਾਈ/ /ਏਨ' ਆਨ ਉੱ ##ਡਾਵ /ਕ... 

ਮਨ, ਆਲਸੁ(ਆਨਸ) ਕਿਆ ਕਰਹਿ, (ਕਗ/7? 

ਚਿੱਤ ਦਲਿੱਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੨? ਰ ਨਾਮੁ (ਨਾਸ? `_ਧਿਆਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _ ਅਰਾਧ, ਸਿਮਰ ਠਹਿਰਾਉ 

..-ਏ/ ੭#ਨਾ/ (ਤੱ? ਦਲਿੱਦਰਾ ,ਕੈਉੰ' ਕਰਦਾ ਹੈ? #ਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਸਨਲੁੱਖਤਾ ਰਾਨੰ' (ਘਰਨਾਤਆ ਦ?) ੰਟਗਾੰ 

ਕਾਰ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਗਤਿ, (ਭਗਤ) ਹਰਿ(ਹਰ? 7 ਪਿਆਰੁ (&ਆਰ) __ ਹੈ, 

ਰ੍ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨਆ? ਕਰੇ __ __ ਬੀਚਾਰੁ (ਸੰਚਾਰ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ਕਰ ਲਵੇ ਵਿਚਾਰ 

...ੰਕਰ ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਮਨੁਖਤਾ ਝੁਆਰਾ (ਕੱਲੀ ਏਹ? ,ਓਡਾਡ ਕਰ (8 ਭੰਗੀ ਕੰ 67 ਤਾਂ ਸਮਡ 

`ਆਵੋਗੀ 8? ਖਰਨਾਤਮਾ ਦੀ ਭਟ? ਵਗੰਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰ ਨੰ... 

ਪਾਖੰਡਿ, (ਪਾਖੰਡ) ___ ਭਗਤਿ(ਭਨਤ? ਨ(ਨਾਂ? 
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ਦੁਬਿਧਾ ਬੋਲੁ ਬੱਲ) ਖੁਆਰੁ(#ੁਆਰ? ॥ 

.--(ਲੰਕ' /ਇਖਾਟੇ ਲਣ£? ੪ਕੰਡ' (ਕਰਮਾਂ ਰਾਨੀ? ਬੰਗਾ ਨਠਾੰ' ਹੱਦ ਅਤੇ ਏ/ਓੰਤਨੈ /ਵੇਚਾ ਕਹੋ ਹੱ ਸ਼ੜਲੁ, 
ਸ਼ੰਜਿਲ-#ਆਰ' 2 ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਸੋ ਜਨੁ, (ਲਨ) ਰਲਾਇਆ ਨਾਨਾ) ਰਲੈ, 
ਉਹ ਸੇਵਕ, ਦਾਸ - ਮਿਲਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 

ਜਿਸੁ(ਨਸ? ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਰ ਬਿਬੇਕ __ ਬੀਚਾਰੁ (ਕੰਜਾਰ? ॥੨॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਮਈ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ 

45407 ਹਰ#-ਨਾਧਕ' ਅੰਦਰ ,/ਵਵੌਕਾ-ਲਾੰਹ ਵਾਲ /ਫਲਾਰ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ; (ਓਹ)? ਲਨ; (ਪਖੰਡ %#ਤ #ਆਧ਼ਰਨੀਆਂ 

` ਸੌ ਸੇਵਕੂ (ਸੰਵਕ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਰ ਆਖੀਐ, 

ਜੋ ਹਰਿ(ਹਰ? ਰਾਖੈ ਉਰਿ(£ਨ) ਧਾਰਿ(ਧਾਰ) ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਕੇ, ਟਿਕਾਕੇ 

੬ 

..-ਲ. “ਰਆਾਤਆਾ ਨੂੱ` /ਹਰਣੇ /ਵੋਚ /ਟਕਾ ਕੇ ਰੁਲਦਾ 2, ਉਨਨੂ” ਵਹੰਹਗੁਰ ਦਾ ਸੰਵਕ ਆਸੀਟਾ ਹ/... 

ਮਨੁ(ਅਨ) ਤਨੁ (ਤਨ) ______ਸਉਪੋ,(ਸਉਂ£) _ ਆਗੈ ਧਰੇ, 

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ (/#ਜਹ? ਮਾਰਿ(ਆਰ) ॥ 

---(ਲੇ /ਹਰਦੇ? ਅੰਟਰ” ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ` ਆਰਕੰ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ' (ਸਤਗੁਰ) #ੱਨੋ ਸ#਼ਗਪਤ ਕਰ /ਟਦਾ ਹੈ... 

ਹ ਧਨ(ਪਨ) __ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ/ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ (ਪਰਵਾਣ? _ ਹੈ , 
ਹ ਧੰਨ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ___ਉਹ ___ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿ(? ਕਦੇ ਨ(ਨਾਂ' ਆਵੈ ਹਾਰਿ(ਹਾਠ) ॥੩॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਕੇ 



....ਅਤ) ਨ ਕਲਾਂ ਵਾ (ਮਹਡਆਣੀਂ #ਕਾਰਾਂ ਕੱਲ? ਹਾਰ 5 ਨਗੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਤੇਗੁਰੂ` ਦੇ ਸਨਨੁੱਖ ਗੋਇਅ; 
ਓਹ' ਧੰਨ ਹੈ. ਅਤ (ਰੱਤੀ ਫਰਗਾਹ' 2) ੫ਰਫਾਨ ਹੰ/... 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਮਿਲੈ, _____ਤਾਤ$ ਪਾਈਐ, 
ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਵਿਣੂ(/ਏਣ) ਕਰਮੈ, ਪਾਇਆ ਨ(ਨ$ _ਜਾਇ॥ 
ਬਗੈਰ ਮਿਹਰ ਤੋਂ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ____ ਜਾਸਕਦਾ 

...(ਓਲਦ? ਬਬਟੜ ਰੱਦ ਤਾਂ (ਲੀ ਵਾ# ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਖਤਾੰ ਹੁਈ ਹੈ, ਉਨ 
ਪਹਆ ਲਾ ਸ਼ਕਦਾ/... 

ਲਖ(ਨ੧) ਚਉਰਾਸੀਹ _ ਤਰਸਦੇ, 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ `__੮੦%੪=੮੪ ਲੋਚਦੇ, ਤਾਂਘਦੇ 

ਜਿਸੂ(#ਸ) ਮੇਲੇ, ਸੌ __ ਮਿਲੈ ਹਰਿ(ਹਨ/ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਉਹੀ __ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ 

---ਉਰਾਨਨਾ ਲੱਖ ਨੂਨਾਂ (ਭਾਵ ਝਅਤ ਹੀ ਜੀਵ, ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ #ਲਣ ਲਣ? ਤਾਂਘਣੀਆਂ ਹਨ; (੫੦) ਆਨਾ 
ਉੱ' (ਵਾਹਗੁਰੂ ਆਪ' ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਨਲਾਊਂਦਾ ਹੈ, ਗੀ ਪ੍ਰਭੂ` ਨੂ ਆਣਕੇ ,ਲਟਾ' ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ___ _ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ॥% ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਇਆ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਿ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਸਦਾਂ _ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨ ਨ ਸਮਾਇ _॥੪॥੬॥੩੯॥ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ __ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--ਨੈ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ) ਅਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਨੁਖਤਾ ਰਾਜਨ ਛਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ /ਲੈਆ 2, (ਓੰਗ) ਕਸ਼ੌੜਾਂ ਹਰਾੰ 
ਨਾਮ /ਵੋਚ' ਲੀਨ ਗੰਦੇ ਗਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(ਨਗੰਰਾਗ) _ਮਹਲਾ(#ਨਲਾ? ਛ(ਤਜਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ (ਨਾਗਰ) ___ ਹਰਿ(ਹਗ) 
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ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਮ੧) ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--ਪਰਮਾਤਨਾ ਦੀ ਰੰਗਾ ਹਾੰ ਨੁੱਖਾਂ ਟਾ ਨ#ਇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤਗ੍ਰੂ ਲੀ ਨਨਨੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ (/2ਹ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦ 
6/... 

ਅਨਦਿਨੁ ,(ਅਨਨਨ) ਨਾਮੁ (ਨਾ%? ` ਧਿਆਈਐ, 
ਦਿਨ ਰਾਤ,ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ _ ਸਿਮਰਨ ਅਰਾਧੀਏ 

ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ(ਨ%?) ਸਮਾਇ ॥ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਵਿਚ 'ਸਮਾ/ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ 

ਰਿਬਨ ਲਾ ਲਾਭ ਅੱ ਪਰਚਾ ਗਿ ਿ ਤਾਂ ਆਤਮਕਾ ,ਟੈਕਾਓ ਰਾਗੀ" _ 
(ਬਡ? ਨ /ਫੈਲ ਅਭੰਣ ਹਂ ਜਾਟ ਰੰ/... 

ਅੰਦਰੁ (ਅਰ) ਰਚੈ, ਹਰਿ(ਹਰ? ਸਚ ਸਿਉ, (86? 
ਹਿਰਦਾ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਲੀਨ,ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਰ੍ ਸਦਾ ਸਥਿਰ __ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

__ਰਸਨਾ ਹਰਿ(ਹਰ) _ਗ੍ਣ ਗਾਇ ॥੧॥ 

<<(ਫਰਾ) ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਡੂ-ਡਣਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਕਰਦਾਂ ਗਾਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ /ਹਰਣਾ ਨਣਾ-ਸਰ' ੫ਰਨਾਤਆਾ ਨਾਲ ਰ 
#ਭੰਟ' ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਭਾਈ ਰੋ, ਜਗੂ(ਜਗ) ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ _ਭਾਇ ॥ 
ਭਰਾ ਹੇ! ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖੀ, ਕਸ਼ਟ ਵਿਚ _ ਦੂਸਰੇ __ਲਗਾਓ/ਸਨੇਹ ਵਿਚ 

--ਹ./ ਭਾਣੀ/ ਸੰਸਾਰ, ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ (ਅਥਵਾ ਮਗਆ ਦੇ ਲਗਾਓ) /ਫੈਲਾ (ਡਆ ਗਇਆ) ਦੱ ਹੈ... 

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, (ਬਰਣਾਣ$) ਸੁਖੁ (5੩? ਲਹਹਿ, (ਲਗਨ? 

'ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ __ ਲੈਂਦੇ ਹਨ __ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) ਨਾਮੁ(ਨ%? ___ __ਧਿਆਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਠਹਿਰਾਉ 
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(੫੭ ਨਓਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /$ਚ ਲਾਕ ਓਹ' ਅੱਠੇ ਆਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਮਰਣ ਹਨ/ /ਏਸ਼ ਨਾਲ 
(ਓਹ ਆਤਨੀਕ)? ਅਨੰਦ ਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਸਾਚੇ, ਮੈਲੁ (ਮਲ) ਨ।ਨਾ? ਲਾਗਈ, 
ਸਚਿਆਰ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਨਿਰਮਲੁ ।/ਨੇਰਮਲ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਧਿਆਇ ॥ 

.-. (ਪਤ ਔਨੰਟ /ਫੇਲ ਲਨ? ਅਨਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੱ' ((ਵਕਾਰਾਂ 22 ਗੰਦਗੀ ਨੀ ਲਗਣ, (ਕਲ ਉਨਹਾਂ? 
ਦਾ /ਹਰਟਾ #ਰਆਾਤਮਾ ਦੀ ਬੱਏਗਾੀ ਨਾਲ ੪ਵੈੱਤਰ ਹੰ ਠੁੱਕੋਆ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗਨ੪) ਸਬਦੁ(ਸ਼ਕਦ? ___ ਪਛਾਣੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' (ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਣੀਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ .. ਨਾਮਿ (ਨਾਸ) ਸਮਾਇ ॥ 

` ਪ੍ਰਭੂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ __ ਅਭੇਦ/ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 
= 

:--99ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਰ? #ਝਟ' ਨੂੰ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਟੀ ਨਿੱਲਿਆ ਨੂੰ? ਪਨਲਾਣਾੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

(/ਫਰ? ਅਮਰ ਕਰ ਲੋਣ' ਵਾਲੇ (ਵਾਨਗੁਨੂ ਦੋ? ਨਾਮ /ਵਲ' ਅਭੌਟ' ਹੈ ਲਾਈੰਟਾ ਹੈਂ/... 

`ਗੁਰ _ ਗਿਆਨੁ ((ਨਆਨ? ਪ੍ਰਚੰਡੁ(ਪੁਰੰਡ/ ਬਲਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ __ (ਸ਼ਬਦ) ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਲਈ ਹੈ 

ਅਗਿਆਨ (ਅਆਨਆਨ) ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਭਰਮ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਨਨ ਧਫ£-ਨਧਕ ਨੇ ਘਣੇ ਉਰ ਅਰ) ਅਤਰ (ਦੋ ਸਬਦ) ,ਉਆਨ ਦਾ ਰਤ ਝੜ (ਕਲਨ? 

ਪੁਰੂਲਤਾ ਕਰ ਲਣੀ ਰੰ, (ਓਸ਼ਟਾ #ਆ7ਣਆ' ੫?) ਅਆਨਆਨ' ਦਾ ਹਨੂੰਰਾ #ਟ' ਲਾਂਟਾ ਹੈ/... 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨੁਖ? ਰ ਮੈਲੇ, ਮਲੂ(ਮਲ) ਭਰੇ, 
ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਮਲੀਨ ਗੰਦਗੀ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ 

ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ।/ਤਰੈਸ਼ਨਾ? ਵਿਕਾਰੁ ।/ਫਕਾਰ)? ॥ 

ਬੁਰਿਆਈ ਆਂ 
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_...(ਆਪਣ) ਮਨ ਏ ਮਨਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ (ਨਨੁੱ%? ਹੱਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਨ੫2 /ਵਕਾਰਾਂ ਛੰ ਛੱਦਨੀ ਨਾਲ 
/ਨਲੜ), #ਲੀਨ (ਹੱਟ ਪਲ? ਹਨ/... 

ਸਬਦੈ, ਮੈਲੁ (ਮੈਲ) ਨ।ਨਾਂ) ਉਤਰੈ, ਬਿਨ੍ਹ(/ਲੇਨ) 
ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ _ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ 

ਮਰਿ(ਮਰ) ਜੰਮਹਿ? ਹੋਇ ਖੁਆਰ (੪ਆਰ? ॥ 

ਮਰ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੱਜਲ 

... ਤਹ ਗੋਲ ਅਗਰ ਛੇ? ਸ਼ਬਦਾ ਤਾਂ ,ਉਨਾਂ ਨਹੀੰ ਉਤਭ?/ (੪ਰ' ਲੰਵ, ਭਰਾ-ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਸੱਡਂ /ੈਨਾਂ 

ਸ਼ ਨੌਲ /ਲ ,ਲੜੜ ਹੱਟ? ਅਰਣੋ ਅਤੇ ਲਏ ਸਜਨ #ਆਰ ਹੁਏ ਗਾਹਂਦੇ ਹਨ/... 

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚਿ(ਪਲਜ਼) ਰਹੇਂ, 

ਛਿਨ-ਭੰਗਰ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਡ ਖਚਿਤ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ `___ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਨਾ(ਨਾ? ਉਰਵਾਰੁ(ਓਰਵਾਰ) ਨ(ਨਾ) ਪਾਰੁ(ਆਰ? ॥੩॥ 

ਨਾਂ ਹੀ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾਂ(ਲੋਕ) ਨਾਂਹੀ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾਂ (ਪਰਲੋਕ) 

...(ਉੰਨ ਸੰਸਾਰ ਲ$) ,ਡਨ-ਭੰਗਰ' ਖੌਡ /ਏਚ ਪਰਚੇ ਗਹੰਟੇ ਹਨ; (/ਏਸ ਕਰਕ? ਨਾਂ ਨੀ (ਉਠ) /ਏਸ਼ ਲੱਕ; 
ਤਦ ਨ ਹੱਟ ਹਨ/(ਇਵੇ” ਉਹ ਆਗਣਾਂ ਆਵਨ ਰੂਪਾਂ ਭਾਜੀ ਹਾਰ ਲਾਂਏ ਹਨ/2.. 

ਕਰਮਿ ਤਪ ਸੰਜਮੀ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' ਜੰ ਤਪੀ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ) ਸੰਜਮ ਰਖਣ ਵਾਲਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਕੈ _ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਪਿਆਰੁ (/ਆਆਰ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ 

-.-%5ਗਾਰੂ' ਦੀ ਸਨਮੁਤਤਾ ਰਾਗੀ? (ਹਰਨ-ਨਾਧਕ? ਨਮ£ ੫ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਭਣ ਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਪਤਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਝੱਟਗਾੰ /ਵੇਰਾ ਲੱਨ ਗਹਿੰਟ ਹ/... 

ਗੁਰਮੁ ਖਿ,(ਨੁਰਨਸ) ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਾਧੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ 

ਏਕੁ (ਏਕ) ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ) ॥ 
ਇਕ ਨਾਉਂ, ਹੋਂਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 
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_-ਉਗੁਰੂ' ਦੀ ਲਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਹ ਹਨੰਸ਼ਾਂ /ਏਕ' ਕਰਤਾ-੪ਰਕ' ਏ ਨ#' ਨੂੱ` ਨੰ ਨੈਮਰਨਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੰ/... _ 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਧਿਆਈਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਅਰਾਧੀਏ 

ਸਭਨਾ (ਸਭਨਾ? ਜੀਆ।ਜੀਆਂ? ਕਾ ___ ਆਧਾਰੁ (ਆਹਾਰ? ॥੪॥੭॥੪੦॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਓਟ, ਆਸਰਾ 

...ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸਹਰਆਂ ਜੰਵਾਂ ਛਾ (ਉਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੰ) ਓਟ ਆਨਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭੰਟਗਂ ਕਰਨ |. 
ਓਾਗੀਦ? ਹੀ/ 1] “2: 

ਸ੍ਰੀਰਾਗੂ (ਹਾਲ) ਮਹਲਾ(ਨਨੈਲਾ? ੩(ਤਜਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਮਨਮੁਖੁ (ਮਨਨੁਕ) ਮੋਹਿ(ਮੌਠ) ਵਿਆਪਿਆ, 
ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਣ ਵਾਲਾ 'ਸਨੇਹ/ ਲਗਾਓ ਵਿਚ `__ ਫਸਿਆ, ਚੰਬੜਿਆਂ 

ਬੈਰਾਗੁ (ਤੰਰਾਗ? ਉਦਾਸੀ ਨ(ਨਾਂ) ਹੋਇ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ,ਉਪਰਾਮਤਾ _ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

-4ਮੈਨਨੁਂਸ (#7ਟਆਾੀਂ ਪਦਾਰਬਾਂ ਲੋ) #ੰਹ' /ਦਚ' ਫਨਿਆ ਗੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ?) ਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਵੌਰਾਗਾ _ 
ਉਪਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ 2 (ਓਹ' “ਇਆ ਫਲ? ਉੰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ/... 

_ ਸਬਦੁ (ਨਕਦ) ਨ।ਨਾ ਚੀਨੈ, ਸਦਾ __ ਦੁਖੁ, (£% 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ ਤਕਲੀਫ ,ਕਸ਼ਟ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਦਰਗਹਿ `____ ਪਤਿ(੫੩) ਖੋਇ _ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

--#ਨਨੁਕ; _ਆਤਗੁਰੂ? ਸੜਦਾ ਰੂੰ ਨਗ ਪਛਾਣਦਾ; ਅਤੇ ਹਸ਼ੇਲ਼ਾਂ ਦੁੱਖ /ਦਲ ਨੰ ਗੰਦਾ ਹੈ, (ਟਲ ਛਲ? 
ਰੱਡ ਦਰਗਾਹ /ਵੈਡਾ ਆਕਣ? /ਏੱਜ਼ਤ; ਆਣ ਹੁਆ ਨੰਦਾ ਹੈ/... 

ਹਉਮੈ, ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨਰਮ) ਖੋਈਐ, 
ਹੰਕਾਰ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਟਾਈਦੀ ਹੈ 
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ਨਾਮਿ(ਨਾਨ? ਰਤੇ, _ ਰ ਸੁਖੁ (੭5) ਹੋ ਇ॥੧॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਲੀਨ ___ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.--#9 ਗੁਰੂ ਟੀ ਸਨਮੁੰਤਤਾ ਰਾਗਾੰ' ਹੰਕਾਰ /ਨਣਾਲੀਟਾ ਹੈ, ਰਿ 

ਅਨਦ ਰੀ ਹੱਦਾਂ ਹ/... ਰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ, 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 

ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਨਨੈਨ) ਪੂਰਿ(£ਰ) ਰਹੀ _ਨਿਤ _ਆਸਾ॥ 
ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰੀ, ਰਹਿੰਦੀ _ ਰੋਜ਼ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਇੱਛਾ 

--49./ ਨੈਨ #ਨਾ/ /ਨੈੱਤ, ਅੱਠੇ ੪/ਹਰ (ਤੇਰਾ ਅੰਤਹਕਰਣ #/ਇਆਦ? ੫ਦਾਰਲਾਂ ਦ) ਆਨ ਨਾਲ 

5/6ਆ” ਰ/ਹੰਟਾ ਹ /... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਮਤਗੁਰ) _ ਸੇਵਿ, (ਸੌਫ) ਮੋਹੁ (ਮੰਨ) ਪਰਜਲੈ , 
` ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਅਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਰ੍ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਘਰ ਹੀਂ ਮਾਹਿ (ਮਾਨ? ਉਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੈ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਠਹਰਿਾਉ 

---89ਗੁਰੂ' ਟੀ ਸਫਾ ਦੁਆਰਾ (%7ਆ ਟ? ਨਹ ਸੜ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਹਰਨ-ਸ਼ਾਹਕ) ਕ੍ਰਾਹਨਲ਼ਾ /ਰ' ਹਾੰ 
ਉਛਾਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ/... ਰ 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨੁਰਨ੩) ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਗਸੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਰਾਹੀਂ `_ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਬੈਰਾਗੁ (ਝੰਰਾਨ? ਅਨੰਦੁ(ਅਨੰਦ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

ਲੱ. ਪਰਸ-ਨਾਹਕ) ਆਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਸਨਮੁਕਤਾ ਭਾਵ ,ਨੱਠਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹ, (ਉਸਦਾ /ਹੋਰਦਾ 
ਆਤਨੀਕਾ-ਅਨੱਟ` ਨਾਲ) /ਕੜ' ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਡੂ-ਵੈਰਾਗਾ ਤੈ ਪ੍ਰਭੂ-ਨੁੱਝ ਲੀ (ਪਰਾਕਤੀ ਹੈ ਲਾਂ ਹੈ)... 

ਅਹਿਨਿਸਿ/ਅਨੇਨਨ _____ ਭਗਤਿ(ਤਗਤ/ ਕਰੇ ___ ਦਿਨੁ(/£ਨ) ਰਾਤੀ, (ਰਾਤ?) 
ਅੱਠ' ਪਹਿਰ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵੇ. _ਦਿਨਸ ਰਾਤ 
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੬ ਹੋ ਘਣਾ ੧੨੮੮੨: ਇ-੧ ੮੩ 

(੧੬ ੨੦੨੩ ਆ ਉ%. 

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ(ਮਾਰ) ਨਿਚੰਦੁ(//ਨੋਚੰਦ) ॥ 

.../ਟੰਨ' ਰਾਤ, ਹਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹਉਂਨੀ ਨੂੰ” ਆਰ ਕੇ ਝੰਦਗੀਂ ਕਰਟਾ ਹੈ, (ਅਤੇ /ਏਵੇ' ਭਗਤਾਂ ਟੁਆਰਨ ੭0ਇਆਵ਼ਾੰ 
#ਟਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵਲ? ,ਨੈਸ਼ਦਤ' ਹੈ ਲਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਵਡੈ __ ਭਾਗਿ, (ਭਾਨ) ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸ਼ਤਸੰਨਤ) ਪਾਈ, 

ਮਹਾਨ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ।ਜਲ) ਅਨੰਦੁ(ਅਨੰਦ? ॥੨॥ 

...(ਇਵੇ' ਉਆ? ਦਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਨੰਗਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਓ ਰਾਹਾੰ` ਪ੍ਰਤੂ-ਅਨੰਦਾ 

ਪਾ ਲੰੱਦਾ ਹੈ/.., ਮਾ 

ਸੋ ਸਾਧੂ, ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ, 
ਉਹੀ ਸੰਤ, ਸਾਧ ਵੈਰਾਗੀ ਉਹੀ 

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਵਸਾਏ ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 

-.- ਉਨਾ ਸਾਨੂ ਅਤੇ ਵੌਰਾਗਾੰ ਹੁੱਟਾ ਹੈ, (ਜੰ? /ਨਰਦੇ /ਵਚ ਵਗਨਿਗੁਰ-ਨਾਨ' ਨੂੱ` ਫਸਾ ਲੰਦਾ` ਨੈ... 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ) ਲਾਗਿ (ਨਾਗ? ਨ।ਨਾਂ) ਤਾਮਸੁ(ਤਾਮਸ) ਮੂਲੇ, 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ` ਨਹੀਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਰੋਧ ਮੂਲੋਂ ਹੀ 

ਵਿਚਹੁ (/ਵੈਰਹੁ? _ ਆਪੁ (ਆ੧) ਗਵਾਏ ॥ 
ਅੰਦਰੋਂ `_ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ _ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਮਿਟਾ ਲਵੇ 

....ਨੈ' /ਨਰਦੰ) /ਵਲੇ' ਹਉਂਨੀ ਆਰ' ਲੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੱਧ (ਲੀ ਅਗਨ?) ਉਸਨੂੰ” ਅੰਤਹਕਰਨ' /ਚਾ ਨੂਲ' ਨੰ ਨਗੀੱ 
#ੱਰਾਦ/ੰ/... ਰ੍ 

ਨਾਂਮੁ(ਨਾਨ? ਨਿਧਾਨੁ (ਨੈਧਾਨ) ਸਤਗੁਰੂ ਦਿਖਾਲਿਆ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਖਾਇਆ 



ਹਰਿ(ਹਰ? ਰਸੁ(ਰਨ) ਪੀਆ ਅਘਾਏ ॥੩॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਪੀਤਾ ਰੱਜਕੇ 

...(ਓਸਨੂੰ? ਅਤੰਗੁਰੂ' ਨੰ. ਨਾ#-ਨਸਰਨ ਏਾ #ਜ਼ਾਨਾ /ਏਥਾਲ /ੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੱਜੇ ਰੱਲ ਕੋ ਹਨੀ-#ੰਮ੍ਰਤ 
ਨੂੰ. ਡਭਕੈਆ।... 

ਜਿਨਿ(ਨਿਨੂ? ਕਿਨੈ (ਨੂੰ? ਪਾਇਆ , ਸਾਧਸੰਗਤੀ, (ਨਾਧਸੰਨਤ7? 
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ -_ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ___ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ 

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ(ਭਾਨ) ਬੈਰਾਗਿ।ਲੌਰਾਨ)? ॥ 

ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵੈਰਾਗ ਰਾਹੀਂ 

-:/67' ਕੋਸ ਨ ਦਾ ਵਹਿਗਾਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਤੀ 5, (ਇਸਨੇ? ਸ਼ਤਲੰਗਤ' ਰਾਠੰ; 2ਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਕਰਕੇ, (ਪ੍ਰਭੂ) 
ਢੌਰਾਗ ਨਾਲ 2 ਕੰਤ? ਹੈ/ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਨਨੁ੩) ਫਿਰਹਿ, (/#਼ਨ?? __ਨ(ਨ? __ ਜਾਣਹਿ(ਜਾਣ£? ___ ਸਤਗੁਰੁ , (ਨਤਗੁਰ? 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ __ ਜਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 

ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ(ਅੰਦਰ) ਲਾਗਿ(ਲਾਗ? ॥ 
ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਕੇ 

੭4ਮੈਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ' ਸਭਾ ਕੈ, (ਓਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਨੂਰੋ /ਵੇਚਾ ਡਣਕਦੰ? ,ਫੈਰਲੇ ਹਲ ਅਤ 

ਸਓਗੁਰ (ਪ੍ੁਰਕਾਠ਼ ਨੂ? ਨਗ ਪਹਿਰਾਣਦੇ /... 

ਨਾਨਕ, ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ? ___ ਰਤੇ, __ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮਿ(ਨਨ) ਰੰਗਾਏ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ _ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ ੍ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਬਿਨੂੰ।/#ਨ? ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਗਿ(ਲਾਨ? ॥੪॥੮॥੪੧॥ 

ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ) ਭੈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗ, ਪਾਹ 

.-ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ (ਜੰ) ਆਤੇਗਨੂ ਦੇ ਸ਼ਝਟ' (ਰੰਨ /ਵਚ? ਰੰਗੇ ਹੱ ਹਨ, (ਇਹ ਨਮ? ਫਗੰਹਿਗੁਰੂ ਨ%' /ਵਲ 
ਰੰਨ ਲਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ' (ਪ੍ਰਡੂ ਦੇ ਨੈਰਮਲ) ਭੰ ਤੱ /ਨਨ! ਨਵੇ (ਪੁਡੂ ਪ੍ਰਤਿ ਟ? ਲਾਨ ਲਗ ਸਕਦੀ ੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਨਾਨ? ਮਹਲਾ(ਅਨਲਾ? ੩(ਤਨਾ)? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 
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ਘਰ ਹੀ ਸਉਂਦਾ ਪਾਈਐ, 

(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗੇਤਰ ਸੌਦਾ, ਵਖ਼ਰ ਪਾਈਦਾ 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ? ਸਭ ਵਥੂ(ਫਕ) ਹੋਇ॥ 

..-.ੰਭਾ' ਕੂੜ (ਦਹਹੈਗੁਰੂ' ਦੀ ਹਰ ਨਾਲ)? ਅੰਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (/ਹੈਰਦੋ? ਘਰ' ਚੰ ਨੰ (ਨਾਨ ਰੂਪ? ਸੱਦਾ 
4 ਲਲਾੰਟਾਂ ਹ/... 

_ ਖਿਨੁ(8) ਖਿਨ (/8ਨ) ਨਾਮੁ (ਨਾਸ? 
ਛਿਨ ਫਿਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ੨) ਪਾਵੈ 

ਸਮਾਲੀਐ,(ਸਾਲਅੰ) 
ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ 

ਕੋਇ ॥ 

ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ) _ 

.-,ਛੱਨ' ਨ (ਭਾਵ ਹਰ ੫ੜ£ ਵਾਹਗੁਰੂ? ਨਨ ਦੀ ਨੰਭਾਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਗੰਦਾੰ ਹੈ/(ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਡੂ` ਝਟਕਾ /ਵਚਾ 
ਲੀਨ ਗਓਣਾ ਭਾਗੀਟਾ ਹੈ/ ਪਰ)? ਸਸਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਠੰ; ਕੱਟ (/ਵਰਲਾ ਗੰ ,£ਹ ਅਫਸ਼ਥਾ? ਪ੍ਰਾਪਤਾ 

ਕਰਣਾ ਹੈ/... 

`ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ) ਅਖੁਟੁ। ਅਖਟ) ਹੈ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਟੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਵਡਫਾਗਿ(ਫਡਭਾਨ? ਪਰਾਪਤਿ (ਪਰਾਪਤ) ਹੋ ਇ॥੧॥ 
ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... (ਓਹਹੰਗੁਰੂ? ਬੰਗਾ ਦਾ #ਫ਼ਾਨਾ ਅੱਕ ਹੈ, (ਪਰ? ਵੱਡੇਆਂ ਭਾਗਾਂ ਠੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਇ ਹੰ/... 

ਮੇਰੇ __ਮਨ, __ਤਜਿ(ਤਨ)? ਨਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ (ਅਹੰਕਾਰ)? ॥ 

` ਨੋ? ਨਨ ਮਨਾ/ ਹਉਨੀ, ਹੱਕਾਨ ਅਤੇ (ਟੂਸ਼ਰਆਂ ਦ?) /ਨੈਦਾ ਕਰਨਾ /ਤਆਗਾ ਏਰ/... 

_ ਜੀਉ 
ਜੀ 

ਹਰਿ(ਹਰ) 

ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ 

ਰਮ: 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਧਿਆਇ (/ਨਆਣ? 

ਸਿਮਰ 

ਤੂਤ? 

0045 
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ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ? ਏਕੰਕਾਰੁ (ਕਕਾਰ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

.-.ਡੂੱ. ਹਨੰਸ਼ਾਂ ਆੱਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁਂਓਤਾ ਰਾਗਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਫਗੰਨਗੁਰੂ ਨੰ ਨੂੰ” /ਨੈਮਰ/... 

ਗੁਰਮੁਖਾ(ਡਕਮਖ? ਕੇ ਮੁਖ,੭੧੭ ਉਜਲੇ, 
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਜ੍ਹਲ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ,ਸ਼ੜਲ?) ਬੀਚਾਰਿ(ਲੰਜਾਰ)? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ 

---89ਨੁਰੂ' ਫਲਾਟ' ਦੀ /ਵੈਲਾਰ, ਭਾਵ' /ਨੇੱਡਆ ਟੁਆਰਾ ਨਰਸਾਂ ਦੋ ?% (ਰੱਡੀਂ ਦਰਗਾਨੇ ਸਦਾ? ਉਜਲ 

ਹੱਦ ਹਨ/... 

ਹਲਤਿ (ਹਲਤ) ਪਲਤਿ(ਪਲਤ) __ ਸੁਖੁ (5੩) ਪਾਇਦੇ,(ਪਾ£ਏ?) 
ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ _ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਪਿ/ਨ੫) ਜਪਿ(ਜ੫) ਰਿਦੈ . __ ਮੁਰਾਰਿ(ਨਰਾਰ) ॥ 
ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ __-_ ਮੁਰ ਦੈਂਤ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ 

.-(ਓਹ) /ਓਰਟੇ /ਵਲ' ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੂੱ' /ਨੈਖ਼ਰ ਨਸ਼ਰ 5, ਲੱਕ ਪਰਲੱਕ' /ਵੇਲ (ਆਤਮਕ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾਨ/... ਰ੍ 

ਵਿਚਿ(#ਦ) _- _ ਮਹਲੂ (ਅਟਲ? ਪਾਇਆ, ਘਰ ਹੀ 

(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ।ਸ਼ਝਦ? ਵੀਚਾਰਿ(ਲੰਲਾਰ? ॥੨॥ 

---49ਗੁਰੂ' ਤਲ਼ਟਾ ਦੀ /ਦਲਾਰ ਟੁਆਰਾ (/ਓਰਦੋ) ਘਰਾ ,ਠਾ ਹਾੰ (ਪੂਠੂ? /ੰਵਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਹੰ/... 

ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਜੋਂ __ __ ਮੁਰ ਨ) ਫੇਰਹਿ,(ਛੌਰ/ਨ? 

ਮਥੇ ਤਿਠ ਕਾਲੇ ॥ 

"੧੦ 
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__ ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨੈਨ) ਦੁਖ(ਦ੪੭ ਕਮਾਵਦੇ , (ਕਮਾਂਵਟ) 

-' ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਕਲੀਫੁ,ਕਸ਼ਟ ਕਮਾਉਂਦੇ 

ਨਿਤ ' ਜੌਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥ 
ਰੋਜ਼ ਤੱਕਦੀ, ਤਾੜਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਲ, ਫਾਹੀ 

...(#ਰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਦੇ ਸ਼ਬਦ /ਵਲਾਰ' 3? ਨੰ ਨੂਹ ਛੇਰ ਲੰਦੋ ਹਨ; (/ਵੋਕਾਰਾਂ ਕਰਕ? ਉਨ੍ਹਾ ਦੋ ਅੱਡ, 
(#7ਆ ਟੀ ਕਾਲਸ਼ ਨਾਲ) ਕਾਲ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

1 

..- (ਬਹ /ਨਹੋਂ ਮਨੁ? /ਇਨ ਰਾਤ; ਅੱਠੇ ਘਹੇਰ ਦੁੱਖ ਕਨਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਤੰ ਮੱਤ ਦਾ ਡਾਹ ਰੋ ਉਨਹਾਂ ਦੋ (ਨਲ 
/ਵੇਚਾ ਪੌਣ ਲਈਂ #ੱਕਾ? ਤਾੜਦਾੀ ਗਹੈਂਦੀ ਹੰ/... 

ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ) ਨ(ਨਾ? ਦੇਖਨੀ, 

ਬਹੁ _ __ ਚਿੰਤਾ ਪਰਜਾਲੇ ॥੩॥ 
ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਵਿ 

(ਓਹ) ਨੁਪਨੰ /ਫੈਲਾ ਦੀ ਭਲਾਂ ਨਗ ਦੇਖ ਨਕਦ, ਅਤੇ ਅਨੌਕ' /ਓੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨੁੱਟਟੀਆਂ ਹਨ/... 

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ (ਏਕ) ਹੈ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਹਾਰ ਇਕੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਆਪੇ - ਬਖਸ (ਲਕਸ਼) ਕਰੇ ਇ(ਕਰ,॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ _ 

..-ਉਹਰ%ਾ ਦਾ ਦਣਹਾਰ /£ਕ' ਪੁਮਨਾਤਆਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਆਮ ਹੀ (ਨਾਆਂ 2? ਝਲਲਸ਼` ਕਰਟਾ ਨੰ/... 

ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਵਈ, 
ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਜਿਸੁ।ਨਸ? ਹ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ(//ਤਸ? ਦੇਇ? ॥ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 



॥-8- ੬ ,੩ << ਅਰ 42=- ਰਲ ਲਤਾ ੀਰ ਅਨਿਲ ਪੰ੨ਐ-8-00-00%-ਨਾ= ਅਤ ਅਰ੦=-੬੦ਅਊ ਆਰ ਉਨਾਨ੫====-ਆ=ਰਲਆਆ==ਦਮਨਨਲਲਮੀਰਨਨਨਲਲਲਲ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨਰਾਗ) ਮਹਲਾ।ਮ/ਨਲਾ? ੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ (ਨਾ/ਨਲ) ਸੇਵੀਐ, 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ 

ਰ ਸਚੁ (ਸੱਚ) ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ।ਏ) ॥ 

ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਢਿੰਦਾ ਹੈ 

_ #ਟਾ-ਸਰਾ ਪਰਨਾਤਨਾ ਟੀ ਸੰਵਾ-/ਉਮ਼ਰਨ ਕਰੀਏ, ਉੰਹ' ਸਦਾ ਹ/ਹਣ ਵਾਲਾਂ ਲੱਭਾ ਭਲਸ਼ਦਾ ਹੈ/... 

_ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਹਉਮੈ ___ਦੂਰਿ(/ਟੂਰ) ਕਰੇਇ(ਕਰ) ॥ 
ਹੰਕਾਰ __ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

` ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

੮3੬= ੨੬ ੨ 8 ੧੩ <=੩੩੧੧੬੪੬੩==- ਰੀ ੨੬ ੩੭” ੨੪੭ <੪੨ 

4੨ -੨ “੧੬ ( ੭੧ -. ੩੨੨<<<੬ ੨੨ ) _2%%- 0੧੦ 2੦੯੮ 

4... ਲਤ ਅੰਕ ੩੦ ਰੀ 
੭ ਚ ੩8 __ਦ==== ੧੨੮੬. “੧7 

੨ ਗਰ ਆ ੧੧) 

.-- (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਠੁੜ' ਵੀਂ ਕਹਾ ਨਠੀੱ' ਲਾ ਸ਼ਕਟ, #ਸਨੂੱ` ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂ” (ਹੀ ਭਖ/ਸ਼ਾ? ਝਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਡਾਨਨ੨) ਪਾਈਐ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਆਪੇ __ ਜਾਣੈ ਸੋਇ॥੪॥੯॥੪੨॥ 

ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਉਹ 

..-ਹ/ ਨਾਨਕ / #ਤੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗ (ਪੁਡੂ? ਨਲਾਕ ਹੁੰਦਾ , ਅਤੇ ਓਹ ਆਧ' 2 (ਲਭ ਕੁਝ? 
ਲਾਣਦਾ-ਠੁੱਡਟਾ ਹੈ/ 

--89ਨੁਰ' ਦੀ /ਕੈਰਪਾ ਰਾਹੀਂ; ਓਹ (ਜੀਵ ) /ਓੱਤ /ਏਚ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ' ਦੂਰ ਕਰ ਇਦਾ ਹੈ/... 

ਇਹੁ (/ਏਹ) ਮਨੁ(ਮਨ ਧਾਵਤੁ , (ਹਾਵਤ) ਤਾ।ਤ? ਰਹੈ, 
ਵਸਤੂ ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ __ ਚਿੱਤ ਭਟਕਣ ਤੋਂ, ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਰੁਕਦਾ/ਹਟਦਾ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾਂ) ਆਪੇ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ? ਰ ਕਰੇ ਇ(ਕਰ? ॥੧॥ 
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੮੩ . ੮੬ ੮੨ & ੮੩੬ <=੩੩॥੬੬੬=- ੨੨੬੧? 6 ਉਤ ਦਾ $ ਨਾ 
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(੩ ੩ ਤਾ ੭ 

.../ਡੋਹਾ' /ਓਤ' ਭਟਕਣ' ਤੱ” ਤਾਂ ਨੰ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਲੰਕਰ ਵਤਨ ਆਧ' ਨੀ (ਆਘਣ?) /#ਹਰ' ਦਾ ,ਨੈਨਹਾਂ ਕਰ 
ਦੰਢ/... 

ਭਾਈ ਰੇ, 

ਭਰਾ' ਹੇ! 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨੁਰਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਮ) ਧਿਆਇ ॥ 
ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਧਿਆਈਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਪ੍ਰਭ 

.<ਓ/ ਭਾਈ/ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਨਾਤਮਾ ਦੀ ਝੰਇਗਾੀ ਕਗੀਦਾ ਹੰ/... 

ਨਾਮੁ (ਨਾ%? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ) ਸਦ ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ __ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਹਲੀ(ਨਹਲੰ? ਪਾਵੈ ਥਾਉ ਕਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾਉ` 

---(ਏਫੇ' ਪੂਡੂ? #ਮਰਨ` (ਨਧ£ ਖਜ਼ਾਨਾ #ਨ /ਏਚ' ਵਲ ਜਾਵਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ਉਹ ਪਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ) ਪੂਡੂ #ਆਹਿਲਾਂ 
/ਵੈਚਾ ਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੰਦਾ ਹੈ/... 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨ॥੩) ਮਨੁ(#ਨ) ___ ਤਨ (ਤਨ? ਅੰਧੁ(ਅਠ) ___ ਹੈ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਅਗਿਆਨੀ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਤਿਸ ਨਉ (ਨਉ?) ਠਉਰ ਨ(ਨਾਂ? ਠਾਉ (ਠਾਉ? ॥ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ 

,-(#78ਆਦਾੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਅਨਆਨਤਾ ਕਰਕ? ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅਨ ਤੰ ਤਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਗੋਇਆ ਹੁਇ ਹੈ, ਉਲ੍ਹੂੱ 
(69. ਨੁੱਖ-ਸਾਂਤਾੰਂ ਭਈ) ਕਤ ਵਾ ਭਾਂ-/£ਕਾਣਾ ਨੰ ਲਭਟਾ/... 

ਬਹੁ ਜੋਨੀ _ਭਉਦਾ(ਡੱਦਾ) ਫਿਰੈ, 
ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਉ (/? -ਸੂੰਵੈ' ਘਰਿ(&ਰ) ਕਾਉ (ਕਾ? ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਸੱਖਣੇ, ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਂ 



ਤਰ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਅੰਧੁ (ਅਧ) ਹੈ, 

ਤਿੰਨ __ ਤੱਤ (ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋਂ) ਜ਼ਹਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥ 
| _ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਗਾਓ, ਲਗਨ 'ਹਨ੍ਹੇਰ 

੮੩੬ =੩੩੫੬=-੮੩ ੨੨੬੯2 ੮ 7 ਨ, 

੧ ਨ ਰਸ ੫ ਹੌ) ੮ ਨ << ਹੁ ੭ 
ਕਰ” (੬. -.੧ 

ਮੈਂ ਕੋ ਆ ੧੨. ਹੇ 

੧" ਅੰਕ ੩੦ ਵੇ --- ੩ 1 

.:(ਓਹਾ ਲਗਤ' /#ਲੋ? ਅਨੰਕਾਂ ਨੂਨਾਂ ਚ ਡਟਕਦਾ /ਫੈਰਟਾ ਹੀ, (ਇਹ 
(ਭਉੱਟਾ ਹੰ/2... 

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ (ਘਟ) ਚਾਨਣਾ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਬਦਿ(ਸਭਦ? ਮਿਲੈ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਉ।(ਨਾਉ) ॥੨॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ 

...ਤਗਾਰ' ਦਾ #ਤ` ਏਆਰਾ (ਧਰਮ-ਨਾਹਕ' ਦਏ? /ਹੋਰਟੇ /ਫੋਲ (ਪਰਆਾਤਨ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱ ਜਾਂਦਾ 6, ਅਤ 

(ਨਰ)? ਤੜਟ' ਦਏ (ਨੁਰਤਾ /ਵਲ) #/ਲਾ੫' ਰਾਠੰ? ਵਾਹਹੇਗੁਰੂ' ਛ ਝੱਛਗਾੀ` ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਂਟੀ ਹੈ... 

-.. (73 ੫ਨ) /$ੈੱਨਾਂ ਨੁਣਾ, ਭਾਵ ਰਜ: ਤਨ ਅਤੇ ਸਤ ਏ ਫ਼ੇਰ ਟੀ ਅਨੋਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਆ ਦੋਂ 
੭97 ਵਾਲਾ ਨੁੜਾਰ (ਫੈਲਿਆ /6ਆ? ਹੰ/... 

ਲੋਭੀ, ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ,(ਨਂਵਏ) 
ਲਾਲਚੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 

ਪੜਿ (ਪੜ੍ਹ) _ ਵੇਦਾ(ਦੋਟਾਂ) _ਕਰੈ(ਕਰੰ? 'ਪੂਕਾਰ ॥ 

-.. (ਲੱਕ ਉਪਰ” ਉਪਰ” ਤਾਂ ਦੰਭ ਰਾਨੰ?) ਦੇਣ! (ਭਾਵ ਧਰਨ-#ਸ਼ਤਕਾਂ ਆਹੰਏ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹਕੇ (ਹਰਨ ਹੌਣ ਦਾ 
ਉੱਚਾ ਨ?) ਰੱਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, (੫ਰ' ਅੰਦਰ? ਲਾਲਲਾ (ਹੌਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ? ਹੌਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਲਾ-ਪ੍ਰਭਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

ਬਿਖਿਆ ਅੰਦਰਿ (ਅੰਦਰ) ਪਚਿ(ਪਜ) ਮੁਏ, 
ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ 

ਨਾਨਾ? 'ਉਰਵਾਰੁ (ਉਰਵਾਰ? ਨ(ਨਾ? ਪਾਰੁ (ਪਾਰ) ॥੩॥ 
ਨਾ ਹੀਂ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਂ ਹੀੱ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 
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--(%/ਹਹ' ਲੱਕ #/ਇਆਵਾ /ਵਕਾਰਾਂ ਦ$2 ਜ਼ਾਹਰ /ਏਲ ਸੜ ਕੇ #ਰ` ਲਾਂਦੇ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ? ਨਾਂ ਨੰ /ਡਹ 
ਨਕ ਸੱਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ 2 ੪ਰਲੰਕ/... 

ਮਾਇਆ __ ਮੌਹਿ(ਮੱਹ? ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਗਾਓ/ਸਨੇਹ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ(ਪੁ/ਤਾਲ)? ॥ 

ਸੰਸਾਰ _ ਬਾਪ,ਬਾਬਲ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

---(%/ਨਹ ਲੱਕਾਂ ਨ? ਹਨ ਟੱਲਤ' ਭਾਵ ਆ/ਇਆਫੀ ਪਟਾਰਲਾਂ ਏ ਸਨੰਹ /ਫਲ, ਪ੍ਰਇਿਆਲਣਹਾਰ ਲਗਤ' /#ਤਾ 
ਨੂ ਭੁਲਾ ਇੱਤਾ ਹੈ/... ਰ੍ 

ਬਾਝਹੁ (ਬਾਤਨ) ਗੁਰੂ, ਅਚੇਤੁ (ਅਚੇਤ) ਹੈ, 
ਬਗ਼ੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਾਫ਼ਲ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਲਿ(ਜਨਕਾਲ) ॥ 

ਸਾਰੀ (ਲੋਕਾਈ) ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਾਲ ਵਿਚ 

...#ਉਗੁਰੂ ,ਝਨਾਂ (ਸਾਨ) ਲੱਕਾਲੀਂ (ਮ7ਇਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਟੀ ਨੀਂਦ /ਫਲ? ਝੰਨੁੱਧ ਪਲ ਹੈ, ਅਤੇ #ਭ ਨੂੰ 
ਸਨ ਨੰ ਮੱਤ (ਰੂਪੀ ਛਾ /ਏਲ) ਬੰਨੂੰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮਤਿ (ਨੁਰਮਤ) ਉਬਰੇ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ` ਉਭਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਸਚਾ ਨਾਮੁ (ਨਗ) ਸਮਾਲਿ(ਅ੍ਰਾਨ” ॥੪॥੧੦॥੪੩॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ? ਅਓਗੁਣੂ ਦੇ ਉਪਲਸ਼ਾ ਦੁਆਰ, #ਠੀਵਾ-ਸ਼ੱਤ (ਪਰਨਾਤਨਾ? ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ (ਨੱਸਾਰ ਦਾ 
ਡਵਸ਼ਾਗਰ' ਤੱ? ਪਾਰਾ ਹਾਂ ਲਾਲੀਟਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਨਗੰਰਾਗ) ਰ ਮਹਲਾ (%/ਹਲਾ) _੩(ਤਨਜ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਤੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ (ਮੱਠ? ਹੈ, 
ਤਿੰਨੇ __ਤੱਤ (ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ) ਭਰਮ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 



ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗੁਰਨ੪) ___ ਚਉਬਾ(ਜੱੜਾ? ਪਦੁ (ਪਦ? ਪਾਇ _ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 

ਰਲ਼, ਤਨ ਅਤ ਸਤ 5ਨਾਂ ਨੀ ਗੁਣਾਂ ਫਾਲੀ #ਅਵਸ਼ੜਾ #ਆ7ਇਆਦਾੀ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਨਨੰਹ 2, ਸੱਤ੍ਗਰ ਲੀ 

ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਨਾੰ` ਲੱਥੇ ੫ਦ' (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ #ਲਾਪ ਵਾਲੀ ਆਵਸਕਾ) ਨੂੰ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗੀਟਾ ਨੰ /... 

ਕਰਿ(ਕਰ? ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ , (ਨਲਾਏਇਅਨ? 

ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਵਸਿਆ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ,ਬੰਦਗੀ ਵਸ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ 

... (ਲੱ ਪਟ /ਵਲ ਵਾਨੰਗੁਨੂ` ਨੰ ਆਪਣ?) #ਹਰ ਕਰਕੇ (ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਮਲ ,ਲਆ' ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਏ' /ਓੱਤ /ਵੋਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾ#' ਦਾ ਨੋਫਾਸ਼ ਹਂ ਆ ਨੈਂ/... 

ਪੋਤੈ ਜਿਨ(#ਨੂ)____ ਕੈ __ ਪੁੰਨ(9ਨ) ਹੈ, 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਸੁਕਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ) ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸਤਨੰਨਤ) ਮੇਲਾਇ ॥੧॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ___ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ 

....ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਭਾਗਾਂ ਰੂਪ?) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ /ਏਲ ਪੁਨਿ ਕਰਨ' ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ (ਵਾਗਨ? ਸੱਤਸੰਜਤਾ ਦਾ /ਲਾਪ' ਕਰਵਾ 

/ਏਂਟਾ ਹੈ/... 

ਭਾਈ ਰੇ, 

ਭਰਾ ਹੇ 

ਗੁਰਮਤਿ (ਨੁਰਨਤ) ਸਾਚਿ(ਨਾਲ) ਰਹਾਉ ॥ 
__ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀ' ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ) (ਟਿਕਿਆ) ਰਹੁ 

.--ਹ/ ਭਾਣ/ ਨਤਗੁਰੂ ਟੀ /ਨੀੰਤਿਆ ਰਾਗੀ ਸ਼ਟਾ ਸੰਨ (ਵਗੰਹਗੁਨੂ)? /ਵਲ (/ਟਕ? ਰਹਾਂ /... 

੦੦ 

ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ (ਨਾਲ) ਕਮਾਵਣਾ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ 



੮੬> ੮ ੫੬੨ ਹਟਾ <=੩੬ &੮=੨੬ਟ 42 ੩੭", ੨੬੨ <੧= ੍ 
>> ੮੨ ਚ ੨ ਦੀ ਆ ੧! .. 2 2 ੨੨੨੨੮ ੮ 2 <% ਗੋ. 

ਕੱਡ 2” ੭ ੧੮ ੬:2%# <੦ 0) _੭ਉੱ= `. ੧ `”€< %੬ 
੮. (੩੬੨ ੨੮੦ 

ਆ ਇੰ ਲੱ 1 ਗੇ ੧੧ ਣਾ, ਦੇ ੨੧੦੮੨, ੩੬ ਅੰਕ ੩੦ ਰਾ ਲੋ 
“ਮੀ ਵਣ ੨੨੨੩੬ “ਰਾ 

ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ) ।ਮਿਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 4 
'ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ .ਲਵੇਂ ਠਹਿਰਾਉ 

..ਡਿ ਕਾਲ ਗਹੇ ਵਾਲੇ ਪਰਭੂ ਇੰ .ਸੱਚ (ਰਥ? ਬੰਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਂ ਅਤੇ, ਸਾ-ਸ਼ਬਰ (ਗੁਰ) ਸਕਣਾ || ! 

ਜਿਨੀ?) ਨਾਮੁ (ਨਨ) ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਛਾ/ਣੇਆਂ? 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਤਿਨ।(/ਤਨੂ) ਵਿਟਹੁ ,/ਫੈਟਹ? ਬਲਿ(ਭਲ? ਜਾਉਂ(ਨਾਉ? 4 

.../ਜੰਨੂਂ ਨ (ਵਹੱਹਨ ਨ ਦੇ? ਨਲ ਦੀ ਘਓਿਲਾਣ ਕੀਤਾ 2, (7? ਏਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਭੁਰਬਾਨ ਲਾਂਟਾ ਹਾਂ/... 

ਆਪੁ (ਆਸ) ਛੋਡਿ, (ਛੱਡ? ਚਰਣੀ ਲਗਾ, (ਨਾਂ? 

'ਚਲਾ(6ਲਾਂ) ____'ਤਿਨ(£ਨ੍ਹ? ਕੈ ਭਾਇ॥ 
ਤੁਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ 

[| _ ... ਆਪਣ) ਲੱਨ ਛਡ ਕੇ (ਨ ਉਨਾਂ $) ਧੌਲੀ' ਧੰਦਾ ਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੀ (ਮਰਜ਼? ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹਾਂ/. 

ਲਾਹਾ ਹਰਿ (ਹਗ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਮਿਲੈ, 

ਸਹਜੇ ਰ ਨਾਮਿ,ਨਅ) ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ 

..ਤਾੱਕ ਮਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਝੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਲ ਜਾਣੇ ਅਤੇ (ਨ) ਆਤਨੀਕਾ ,ਟਕਾਓ ਰਾਹੀ' (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਮ /ਉਚਾ [| 
ਹੀ ਅਭੇਟ ਹੈ ਨਾਵਾਂ/... 

॥ ਬਿਨੁ (/ਭਨ) ਗਰ, “ਉਹਲੁ (ਆਹਲ) ਨ।(ਨਾਂ)? ਪਾਈਐ, 

ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ___ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

'ਨਾਮੁ(ਨਸ) ਨ(ਨਾਂ ਪਰਾਪਤਿ (ਪਰਾਪਤ) ਹੋਇ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 



ਅ ੪ 

6 ੧੨ & ੦ 4 <=੩੩੦(੪੬੬=- ੩ ੭ ੨੨ ੭” )”₹ ੨੧ 6 ਦੋ ਹੱ 
“੨ ਨ ੧੫ ( 

2 ਵਿ ੧ ਨ”, 

ਤੋ ੫ <੭_## ਰ੍ ਪਿ .. ਅ= ਅੰਕ ੩੦ 
੭ ਤਜ === 

ਘਾ ਗ ੦ 

---#9ਗੁਰੂ' 5“ /#ੈਨਾਂ ਵਗਰੰਗੁਰੂ' ਛਾ /£ਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਤ' ਨਗਾੰ” ਹੁੰਦ; ਦੇ ਨ ਪਰ ਨਨ ਲੀ ੪ਧਲ 
ਹਠ ਨੰ/... 

ਐਸਾ _ਸਤਗੁਰੁ(ਮਤਗੁਰ? ਰ੍ ਲੋੜਿ(ਲੱਡ? _ਲਹੁ (ਲਗੋ) 
ਇਵੇਂ ਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਭ ਲਵੋ 

ਜਿਦੂ(ਨੰਦੂੰ) ਪਾਈਐ ਸਚੁ(ਸੱਠ? . ਰ ਸੋਇ॥ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਦਾ ਸਿ (ਪ੍ਰਭੂ) ਉਸ 

---(6/ ਭਾਲ/) ਨ ਨਲ ਤੋਂ ਉਨ ਗ-ਸਬੋਫ ਪਰਤ ਦਾ ਪੋ. 

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ, ਸੁਖਿ(੭5) ਵਸੈ, 
ਦੈਂਤ _ ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਤਿਸੁ(£ਸ? ਭਾਵੈ, ਸੁਨ? __ ਹੋਇ॥੩॥ 
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ __ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

....(#ਰੜਾ ਪਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ' ਕ% ਭੁੱਘ ਲੰਡ; ਮੱਠ ਹੱਕਾਰਾ ਆਹੰਟੈਕ) ਟੈਤਾਂ ਨੂੰ' ਮਰਦਾ ਹੈ, (ਓੰਹ) ਆਤਮਕ 

ਅਨਦ /ਵਲ' ਵਨਟਾ ਹੈ, #ਹੜਾ ਕੁੜ (ਵਨਹੇਗਰੂ' ਨੂੰ? ਨੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਉਸਟਾੰ ਰਜ਼ਾ /ਫਲ੍) ਉਠਾ ਕੁੜ' ਹੱਦਾਂ 
ਹ/... 

ਜੇਹਾ ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਰ) ਕਰਿ(ਕਰ? ਜਾਣਿਆ, 
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ __ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ 

ਝੇਰੋਂ ਜੇਹਾ _ ਸੁਖੁ ਨ” ਹੋਇ॥ 
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... ਗੁਰੂ /ਏਨਾ /ਨਹਂ ਹਾ (ਭਰਨਾ 4ੈਸੋ ਨੋ) ਕੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ /ਨੋਹਾਂ ਨੀ ਅਨੰਦ (ਉ੍ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਏਹੁ(ਏ? ਸਹਸਾ(ਅਠਨ)? ਮੂਲੇ _ ਨਾਹੀ, (ਨਾਗ? 

ਲਾਏ ____ ਜਨ੍(ਜਨ? ਕੋਇ॥ 
ਰਿ ਕੋਈ 



ਰਲ -> ਖਾ ਦਿ? 

ਕੇ ਦੋਖ ਲਵੋਂ/... 

ਨਾਨਕ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! 

_ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਠ) 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (/ਨਗੰਰਾਨ) 

___ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ (ਅਮਤ? 

ਸੇਵਾ 

ਚਾਕਰੀ 

ਆਪਣਾ 

ਬੂਝਹਿ(ੁੜ?? 

_ ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨੰਨ) 

ਏਕ 
ਇਕ 

ਨੇਂ 

੨ ਅੰਕ 

ਜੋਤਿ, (ਸੱਤ) 

ਨੂਰ,ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਮਿਲਾਵਾ 

ਮਿਲਾਪ 

ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ) __ ਛੱਡਕੇ 

ਮਹਲਾ (#ਨਲਾ) ੩(ਤਨਾ੭॥ 

ਛੋਡਿ, (ਛੱਡ) ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣ 
_ ਜ਼ਹਿਰ (ਮਾਇਆ) __ਲੁਭਾਇਮਾਨ 

ਕਰਹਿ(ਕਗ?? ਵਿਡਾਣੀ॥ 

ਕਰਦੇ ਬੇਗਾਨੀ, ਪਰਾਈ 

-੩੩੬੬੬=੩ ਨ 

੩੦-੩੧ 

ਦੋ 
ਦੁਇ।(੬ਏ) 

---(%3) /ਟਨ ਨਨ /ਵਲ ਅਸਲ ਗੰ ਕੱਠੀ ਸੰਕਾ ਨੰ ਹੈ. ਭਾਣੇ ਕੱਠੀ ਲਨ: (ਸਹੇੜ ਨਾਲ) ਪੂਰਤਿ ਲਗਾ 

ਮੂਰਤੀ, 

ਹੋਇ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਧਰਮੁ (ਹਰਨ) 
ਫਰਜ਼, ਕਰਤਵ 

ਨਾਹੀ, (ਨਾਠੰ? ਨਹੀਂ 

ਦੁਖਿ(£5) ਵਿਹਾਣੀ ॥ ਰਿ 

.--8) ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਨਰ? ਸ਼ੜਦ ਈਂ (ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਠੰ' ਨੱਥ ਦੰ ਲਦੇ' ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ) ਅਭੰਟਤਾ' ਹੈਂ ਲਾਂਦੀੰ 
ਹੈ, (ਓਂਟ' ਗੁਰੂ ਤ ਨੱਖ ਦੇ ਭਾ? ਨਗਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹਦ ਨਨ; ਪਰਾ ਲੱਤ /£ਕ' ਹੈ ਲਾਂਦੀ ਹੈ/ 

(/ਨੈਹੜੇ ਮਨਨੁੱਤੇ' ਪੂਡੂ ਏ ਨ%? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ' ਡੱਡਕੇ (#7ਇਆਦਾੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਏ) ਫ਼ਹਰ' /ਵੇਚ' ਲੁਭਾਹਏਆਨ' ਹੁੱਦੋ 
ਹਨ, ਅਤੇ (ਸਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਡਕੰ? ਗ਼ੌਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਗੀ ਕਰਦ ਹਨ:.. 

ਗਵਾਵਹਿ, (ਨਵਾਵ?? 

ਗਵਾਉਂਦੇ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ੯ "੭ ਦੇ “ 

ਗੀ ੭89) ਆਪਣਾ ਫੜ ਡਾ ਤਲਖ ਪਰਮਤਮ-ਨਭ ਡੀ ਕਮਲ ਨਨ (ਉਨਹਾਂ ਦਾ 
ਸਵਿਨ) /ਓਨ' ਰਾਤ ਖਾਂ /ਫੋਲਾ ਨੀਂ ਬਤੀਤ ਹੰਛਾ ਹੰ/... 
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ਇੰ (੨% ੭੨੨੧ ੬ 
`ਛ ਵੀ, 5 ੍ 

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ, ਨ(ਨਾਂ? ਚੇਤਹੀ,(ਯੌਤਗੰ? 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ) ਅੰਨ੍ਹੇ,ਅਗਿਆਨੀ _ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੇ, ਸਿਮਰਦੇ 
ਭਿ ਮੁਏ ਬਿਨ (ਕੈਨ? ਪਾਣੀ॥੧॥ 
ਡੁੱਥ ਮਰ ਗਏ ਬਗੈਰ ਜਲ 

“ਉਰ ਤੋ“ ਬੰਨੁਂਡ ਅਨਿਆਨ? (ਜਦ, ਪਰਨਾਤਨ' ਨਾਨ? ਨਾੰ' ਮਰਦ, ਅਤੇ (ਨਨ #ਲਰਨ ਦੇ ਲੰਫਨ 

ਛੰਣਾ ਚਾਲ) ਸਲ ਭਾ ,ਨਾਂ (ਮ7ਟਆ ਦੱ ਸ਼ਾਡਰ ,ਵਚ) ਛੱਡ ਕੰ ਮਰ ਲਾਂਦੇ ਰਨਂ/... 

ਮਨ 
ਚਿੱਤ 

_ਸਦਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਰੇ, 
ਹੈ! 

ਭਜਹੂ 

ਸਿਮਰੋਂ, ਜਪਹੁ 

ਸਰਣਾਈ (ਤਰਣਾਣ)/ 

ਓਟ ਵਿਚ 

ਹਰਿ(ਹਰ) 

ਪ੍ਰਭੂ 

,..ਹ/ (ਨੌਰ? #ਨ/ ਰਨੰਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵੈਚ' (ਗਹੇਕੇ ਪਰਨਾਤਨਾ ਦਾ ਨ%? ਲ&/... 

ਗੁਰ 

ਤਾ।ਤਾ? ਦੋ 

ਕਾ ਸਬਦੁ , (ਸੜਨ) ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਵਸੈ, _ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) _ਵਿਸਰਿ(/ਫਸਰ) __ ਨਨ? _ ਜਾਈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿ ਤਿਹ ਤਕ ਤਾਂ (#ਨ /ਵੈਲੰ? ਪੁ ਭੱਲਣਾ 
ਨਰ /.., 

ਇਹੁ (2੦) 

(ਇਹ) 

_ਵਿਚਿ(/ਫਜ) _ 

ਅਦਰ 

ਸਰੀਰੁ ,।ਸਗੰਰ) ਮਾਇਆ ` ਰ ਕਾ ਪੁਤਲਾਂ, ਹੁ 

ਦੇਹ ਪਦਾਰਥਕ ਭਰਮ __ਦਾ ____ ਲਕੜੀ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਢਾਂਚਾ _ 

ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ(£ਭਣੀ? ਪਾਈ 
ਹੰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟਣੀ, ਨੀਚ ਧਰੀ, ਸਥਿਤ ਕੀਤੀ 

44420 (#ਨੁੱਡੰ? ਸ਼ਗਨ ਆਹਏਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ, ਜਿ ਬਪ 
ਕੱਤ ਹੌ ਨੰ... 
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ਆਵਣੁ (ਆਫਣ) ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣੂ (ਜੰਮਣ? ਮਰਣਾ, 

ਆਉਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ . ` ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ 

ਮਨਮੁਖਿ(#ਨਨੁਸ) ਪਤਿ (੫੩੭? ਗਵਾਈ ॥ 

` ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨੇ ___ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ ਗਵਾ ਲਈ 

---(ਕੱਰਮਗ਼ਤਾੰ ਕਾਰਨ ਹਉਨੰ" ਦੇ ਵਕਾਰਾਂ /ਏਚ' 85 ਗੱਠਿਣ ਕਰਕੇ, ਅਨਨੁੱ£ ਦਾ ਨਨਾਨ 2) ਆਉਣਾ ਲਾਣਾ 
ਅਤੇ ਨਮਣ ਮਰਣ ਬਠਆ ਗਦਾ ਨੰ, (#ਤ /ਏਹੋਂ ਨੇ) #ਨਨੁੱਝ ਨੰ (ਹਉਨੀ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਪਰਲੰਕਾ /ਇਨਾ 

ਮਿ /ਨਸ਼ਤਾ (ਦ) ਹੁਆ ਲਾ ਹੈ/... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸ਼ਤਨੁਰ) ਸੇਵਿ, (ਸੌ? ਸਦਾ __ ਸੁਖੁ(ਨ% ਪਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ(ਜੱਤ) ਮਿਲਾਈ॥੨॥ 
ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜੋਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਲੀਨ ਕਰ ਲਈ 

... ਗੁਰਤਾ ਨ) ਸਤਗੁਰ ਦੀ #ੌਵਾ ਰਾਠਾਂ ਰਸਾਂ (ਪੁ? ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਤ ਹੈ. ਅਤੇ (£ਸ਼ ਸਾਧਨਾ 
ਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ) ਲੱਤ ਨੂੰ (ਪੁਡੂ? ਲੱਤ /ਦਚ ਲੰਨ ਕਰ ,ਆ ਹੈ/... 

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, __ ਅਤਿ(ਅ2) __- _ ਸੁਖਾਲੀ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

ਜੋ ਇਛੇ `___ ਸੋ _______ਫਲੂ(ਡਲ) ਪਾਏ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹੀ ਰ ਫਲ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

...ਅਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਭਾਕਗੀ ਅਤੇਅੰਤ ਨੁਖਦਾਈਕ (ਭਾਵ ਪੁਮਾਤਨ ਸੁੱਖ ਦੋਣ ਫਾਲ?) ਹ, (ਸੰਢਕ, ੫ਰਆਾਤਮਆ 

ਰਜਾ /ਉਗ? ਸੌ ਦੀ ਚਾਰਦ, ਸਿ 

ਜਤੁ(ਜੱਤ? ਸਤੁ(#5) ਤਪੁ(ਤ੫੭ ਪਵਿਤੁ (ਪ#ਤ) ਸਰੀਰਾ, 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਉੱਚ ਅਚਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ, ਦੇਹ 

ਹਰਿ(ਹਨ) ਹਰਿ(ਹਗ) ਮੰਨਿ(#ਨ? ਵਸਾਏ॥ 

...(ਬਰਮਾ-ਸ਼ਾਧਕਾ ਦੇ? ਭਗੰਡ ਤੂ (ਸਤਗੁਰ ਲੀ #ੰਵਾ ਰਾਗ? ਸੱਤ ਸੱਤ ਅਤੇ ਤੱਖ (ਵਾਠਂ ਅਵਲਕਾ? ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨੋ ਜਾਲੀ ਠ ਅਤੇ ਊਹਾ ਖੂਭਹਾ (ਨਾਨ? ਨੂੰ /ਰਦ ਅੱਠਰਾ ਫਸਾ ਲੰਦਾ ਨੰ9... ਰ 



੨੦ “ ਘ੦< 

ਮਿਲਿ(%ਲ? 

ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ 

ਅਨੰਦਿ(ਅਨੰਏ) 

(ਆਤਮਿਕ) ਸੁਖ _ 

ਪੀਤਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਪ੍ਰਭੂ) 

00: ਨਟ ਰ੍ ੪ ੬ ਹੱਡ ੮੯ ੨੨ ਕੱ ੮੩੩੬੬ ੨ ੧ ੭8 ਨ 2੨ 
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ਰ੍ << ਚ < 

ਰਹੈ ਦਿਨ (/£ਨ? 'ਰਾਤੀ(ਰਾਤ), 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ 

_ਸੁਖੁ(ਨਕ? ਪਾਏ ॥੩॥ 
ਅਨੰਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

--<(ਓਹ) ੪ਰਮਾਤਨ' ਨਾਮ ਰਾਗੀ? ਤੂ ਨੁੱਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੰਦਾ ਰੰ. %ਤੇ (ਉਸਦੇ /ਹੇਰਦੇ ਅੰਟਰ? ਰ 
/#ਨ-ਰਾਤ' ਹਲੰਸ਼ਾਂ ਹੀ (ਆਤਨਕ) ਅਨੰਦ (ਦੀ ਅਫਲਸਲਾ ਝਣ?? ਗਹਂਦੀੰ ਹੰ/... 

ਜੌ 
ਜਿਹੜੇ 

_ ਹਉ(ਹ$? 
ਮੈਂ 

ਸਤਗੁਰ 

ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਤਿਨ(#ਨੁ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਕੀ 
ਦੀ 

ਕੈ 
ਦੇ 

ਸਰਣਾਗਤੀ, (#਼ਰਣਾਨਤ?? 

_ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਵਿਚ, ਓਟ ਵਿਚ 

ਬਲਿ(ਸਲ) 

ਕਰਬਾਨ 

ਜਾਉ (ਜਾ£?)॥ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

-./ਨਹੜੀ ਆਓਗੁਰੂ` ਦੇ ਓਟ' ਆਲੇ /ਫੋਲ` ਗੰਦ ਹਨ; ਨੰ” ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੁਰਸ਼ਾਨ ਲਾਂਦਾ ਠਾਂ/... 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਸਹੈ, ਰ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ, 
ਪ੍ਰਭੂ (ਦੁਆਰ) ___ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਾਣ, ਆਦਰ ਰ 

ਸਹਜੇ (ਅਜੇ) ਸਚਿ(ਸੱਦ? ਸਮਾਉ॥ 
ਸੁਤੇ ਹੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਨਰ ਡੇ ਟੇ ਆਸਰੇ ਆਂ ਨੂ ਸਫਾ-ਸਬਏ ਪਰਮਸਾ ਏਂ ਡਰ ਤੇ ਸਟ ਡਾ (ਖਤ 

ਭੱਠੀ ਹੀ ਵਿ ਇਹ 

ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, 
ਰ ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 

ਹ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ੨) ਮੇਲਿ(ਨੇਲ) ਮਿਲਾਉ ॥9 ॥੧੨॥੪੫॥ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ,ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲਾਨ, ਮਿਲਾਪ 

ਹ <<੦੦ੀ/' ਨਾਨਕ/ (ਅ%ਨ2ੇ) ਗਰਨੁਤਾਂ ਦੇ /#ਲਾਘ' ਰਾਗੀ! ਭਾਵ #ਗਤ ਰਾਗੰ' (ਪਰ#ਾਤਮਾ ਦਾ? /#ਲਾਨ ਹੱਦ 
ਹ ਹੀ / ਰ ੍ ਰ੍ ੍ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਰਾਗ? ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 

ਜਿਉ।/ਨ£? ਦੋ ਹਾਗਣਿ(ਏਹਾਲਣ) ਤਨਿ(ਤਨ) ਸੀਗਾਰੁ (ਸੰਨਾਰ)॥ 

ਜਿਵੇਂ ਰ੍ ਛੁੱਟੜ, ਪਤੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ _ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸੱਜ-ਧੱਜ 

(ਪਰਝੂ ਝੰਦਲਾੰ ਤੱ ਨਾ? #ਨਨੁ# ਦੇ ਕੱਤ ਹੱਏ 58 (/ਇਦੇ' ਹਨ), ਵੇ ਦੱਹਾਗਣ' /£ਨਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਕੱਤਾ 
ਹੋਇਆ /ਓਨਾਰ/(੫ਤਾਂ /#“ਆਰ' ਤੱ” /ਨਾੰਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ,ਨਂਨਾਰ ਕੈਨ ਕ#?)... 

ਸੇਜੈ ਰ ਕੰਤੁ(ਕਤ) ਨ।ਨਾਂ) ਆਵਈ, 

ਸੇਜ ਉੱਤੇ, ਵਿਛੌਣੇ ਉਤੇ (ਪ੍ਰਭੂਹਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਜਾ ਖੁਆਰੁ(੪ਆਰ?॥ 
ਰੋਜ਼ _ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੱਜਲ,ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

..(ਇੰਰਾੜਣ ਲਾ ਦੀ ਡ੫? ਅਜ਼ ਉਪਲ ਪ੍ਡੂ ਪਤੀ ਨਗੀ' ਆਉਂਦਾ (ਤੋ ਪਤ //ਆਰ' ਤੰ' ਵਾਣ ਉਠ) 
ਟੇ ੱ ਡ ਪਲ ਭੁਆਰ ਡੀ. ਰ੍ 

ਪਿਰ ਕਾ __ ਮਹਲੁ(#ਹਲ? ਨ।ਨਾ? ਪਾਵਈ, 
(ਪ੍ਰਭੂ/ਪਤੀ ਦਾ ___ (ਸੁੰਦਰ) ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ 

ਨਾ(ਨਾ? ਦੀਸੈ __ ਘਰੁ(&ਰ) ਬਾਰ (ਭਾਰ/0੧॥ 
ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ,ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

....(ਅਨਨੀਆਂ ਣੁਰਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਗੁਰੂ ਦ2 ਦਰ-ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਗ ਆਉਂਾ (ਡਾਵ ਉਹ ਸਤੰਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 

ਨਗ” ਆਣਟੀਆ! ,ਏਨਾ ਲਈਂ ਉੱਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ੫੩ ਦਾ ਆਹਨ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ/.. 

" ਭਾਈ ਰੋ, ਇਕ ਮਨਿ,%ਨ) ਨਾਮੁ(ਨਾਸ) ਧਿਆਇ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੇ! ਇਕ ਚਿੱਤ ਹੋਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਧਿਆ, ਜਪ 

.<ਹ./ ਡਾਈਂ/ /ਏਕ' #ਨ' ਹੱਕ, ਭਾਵ /£ਕਾਨਰ` ਹੱਕ (ਪੁਡੂ? ਨ (ਦੀ #ਰਾਹਨਾ)? ਕਰ/... 
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ਸੰਗਤਿ(ਸੰਜਤ? _ 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੇਲ ਵਿਚ, ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਟਿਕਿਆ 

ਜਪਿ(ਜ੦) ਰਾਮ __ ਨਾਮੁ(ਨ% ___ ਸੁਖੁ(ਨ% ਪਾਇ॥੧॥ 
ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ _ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ __ਠਹਿਰਾਉ 

...(ਨਹੜਾ ਹਰਮ-ਸਾਹਕ? ਅੱਤਾ-ਸੰਗਤ /&ਚ /ਨਕਆ ਗਠਿੰਦਾ ਰੰ, ਸਿ ਮਿ 
ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਡੰਟਾ ਨੰ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਹਰਨ? 1 ਰ੍ ਸੋਹਾਗਣੀ, 

ਪਿਰੁ (/&ਠ) ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ(ਹਾਰ) ॥ 

_ ਪ੍ਰਭ)ਪਤੀ ` ਰੱਖਿਆ, ਧਰਿਆ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਕੇ, ਟਿਕਾਂ ਕੇ 

...ਉਰੂ' ਦਾ ਨਨਨੁਂ#ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ (ਜੰਵਿ /ਏਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਹਲੌਲ਼ਾਂ ਸੱਹਾਜਵੰਤੀਆਂ ਹਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; (/ਕ੬ੰਜੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ? ੪ਤਾੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /ਨਰਟੇ ਅੰਦਰ' /ਟਕਾ.&ੇ ਗੱਘਆ' (ਹੁੰਦਾ ਹੈ/2.. 

ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ, (ਭੱਲ£? _ ਨਿਵਿ,/ਨੋਫ? ਚਲਹਿ, (ਨਲ? 

ਮਧੁਰ, ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੀਆਂ _ ਨਿਮਰਤਾ ਚਲਦੀਆਂ,ਰਹਿੰਦੀਆਂ 

ਸੇਜੇ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ(ਭਤਾਨ) ॥ 

ਸੇਜ ਉਤੇ ਮਾਣਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪੜੀ 

--(#ਹਆਾ ਨੰਹਾਗਵੰਤਾੰ ,&ਨਤ੍ ਆਂ? #ਠਹਰ ਤੇ #ਆਗਾ ਸੱਲਲੀਆਂ ਹਨ; ਨਨਰਤਾ ,ਇਲਾ ਗਉੰਟੀਆਂ ਹਨ, 

6 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ,ਓਰਦ? ਸਜ ਨੰ (ਪਰ? ੫ਤ ਆਣਦਾ ਹੈ/... 

ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ, 
1 1 ਹੀ 

ਗੁਰ ਕਾ ਰ ਹੇਤੁ (ਨੇਤ? ਅਪਾਰੁ (ਅਾਰ॥॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ. ਪਿਆਰ ਬੇਹੱਦ 

ਨਨ (ਹਗ#' ਲਨਾਂ ਨੂ? ਆਤਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਹੱਦ /# ਆਰ' (ਨਸੀਬ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਓਹ) ਮਾਣ ,ਨੱਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਨੰਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/... 
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ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ, (ਡਾਨ) ਸਤਗੁਰੁ (ਨਤਨੁਰ) ਮਿਲੈ, 

__ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਇ॥ 
ਜਦੋਂ _ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਉਦੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

4-ਸੰਟ' /ਕਸ ਦੈ (ਉਰੜਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੋ? ਭਾਗਾਂ ਦਾ (ਨੂਰਜ) ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇ ਭਾਗਾਂ ਰਾਠੰ' ਸਓਗੁਰੂ` ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦ ਹੰਂ/... ਰ ਰ ਰ 

_ ਅੰਤਰਹੁ (ਅਤਰਹ? ਦੁਖੁ(£%) ਭ੍ਰਮੁ(ਝ੭ ਕਟੀਐ, 
ਅੰਦਰਹੋਂ ਕਲੇਸ਼ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਭਰਮ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦੈ 

ਰ ਸੁਖੁ) ਪਰਾਪਤਿ(੫ਰਾਪਤ ਹੋਇ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

:--(ਲਉਗੁਰੂ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਗ ਜੱਫੇ ਦੇ /ਟਰਦੋ) ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ (#7ਏਆ ਕਰਕੇ ਹੰਦਾ' ਹੱ?) 
ਭਟਕਣਾ ਆਹਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੈ ਹਨ; ਤੈ (ਪ੍ਰਭੂ? ਅਨਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦਾਂ ਹੰ/... 

ਭਾਣੈ ਜੋ _ ਚਲੈ ਗ੍ਰ ਕੈ ਰਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ. 

ਦੁਖੁ (੪੨੭ ਨ।ਨਾਂ? _ ਪਾਵੈ ਰ੍ ਕੋਇ॥੩॥ 
_ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ` ਕੋਈ ਵੀ 

,.-ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ /ਦੈਚ' ਲੱ ਫੀ ਜਲਦ; (ਭਾਵ ਆਪਣਾ /ਭੱਟਗੀ ਤਤ ਕਰਦਾ ਨ. ਉਸਦੇ ਲੀਵਨ /ਵੈਚਾ 
/ਡਰ) ਕਈ ਦੀ ਦੁੱ£ ਨਗੰ` ਆਉਂਦਾ/... ੧ 

_ ਗੁਰ ਕੇ _ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ(/ਵਜ਼) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅੰਮਤ? ਹੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ - __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਹਜੇ (ਅਲ? _ ਪਾਵੈ ਕੌ ਇ॥ 

...ਸਓਗੁਰੂ' ਦੇ ਹੁਕਮ (ਅੰਦਿਰ /#ਇਕਾੰ ਭਤਤਿ ਕਰਨ? /ਏਚਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਆ ਦ? ਅੰਘ੍ਰਤ ਹੈ, (ਸਨ? ਕੱਲਾੰ 
(/ਵੈਰਲਾ ਗੁਰਨੁ'# ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਤਨੀਕ)? ਨਲ ਰਾਠੰ' ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ/... 
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ਦਿ ਰਤ ਆ” ਚ 

ਜਿਨਾ(ਨਨ੍ਹਾ) ___ ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ) ਤਿਨ(£ਨ੍ਹ? _ ਪੀਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਪਿਆ _ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ 

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ (/ਵਰਹਾ? ਖੋਇ॥ 
ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰਹੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ 

...ਨ੍੍ਹਾਂ (ਨਗ?) ਨੂੰ (ਪਭ ਨਲ ਵਾ ਅੰਤ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਨ ਨਆ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ /ਟਰਦੇ) ਅੰਟਰ' 
ਹਉਨੀ ਨੂੰ ਆਰ ਕੇ (ਏਸ ਨੂ ਪਤਿ ਹੈ/ 

_ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗਕ? __ ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਧਿਆਈਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਸਚਿ(ਨਰ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਲ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਭਰ ਲੀ #ਆਨਨੁੱ#ਤਾ ਰਾਗੀ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਟਾ) ਨ /ਨ#ਰਨਾ ਲਾਗੰਟਾ ਹੈ, (/2ਸ਼ ਰਾਗੀ 

ਹ$) ਸ਼ਟਾ-ਸਝਰ (ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ)? /#ਲਾਪ ਹੱਦਾਂ ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਗੰਰਾਗ? `_ਮਹਲਾ(ਅਹਲਾ? ੩(ਤੰਜਾ)? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ੍ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਜਾ(ਜਾ) ਪਿਰੁ(6/ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ, 
ਜਦੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਤੀ ਜਾਣ ਲਈਦਾ __ ਆਪਣੇ 

__ ਤਨੁ(ਤਨ) ਮਨੁ(ਅਨ) ਅਗੈ ਧਰੇ ਇ॥ 
ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀ 

ਸਦ (ਕਈਂ ਜੀਵ /ਏਸ਼ਤ੍ਰ) ਆਪਣੇ (ਪੜ? ੫ਤਾੰ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਦ ਹੈ, ਤਾਂ (ਆਪਣਾ? ਤਨ ਅਤੇ ਅਨ (ਉਸ? 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰ /ਇੱਟਾੰ ਹੈ/(ਭਾਵ' ਪੂਰਨ ਰੂਪ /ਏਲ' ਉਨ ਨੂੰ” ਸ਼ਗਿਤਾ ਹੈਂ ਲਾਂਟੀ ਹੈ/.).. 

ਸੇ ਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ, (ਕਮਾਂਵਦਆਂ) 

ਸੇਈ ਕਰਮ ਰ੍ ਕਰੇ ਇ॥ (ਕਰ) 

ਉਹੀ ___` ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 
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:-- (ਓਹ #ਮਗਤ' ਲੀਵ-/ਏਸਤ੍?ੰ /ਫਰ)? ਗੀ ਕਰਮ ਕਰਣਾ ਹੈ, #ਹੜੇ ਕੱਸ (ਪ੍ਰਡ ੪ਤੀਂ ਨਾਲ //ਆਰ 
ਕਰਨ' ਵਾਲੀਆਂ) ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਕਰਟ?ਆਂ ਹਨ/... 

ਸਹਜੇ (ਓਨੇ)? ਸਾਚਿ(ਨਾਲ) ਮਿਲਾਵੜਾ, 

(ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ) ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮੇਲ, ਸੰਜੋਗ 

ਸਾਚੁ (ਨਾਲ) ਵਡਾਈ ਦੇਇ॥੧॥(ਦ) 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਡਿਆਈ, ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

.(2/0ਹ' ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰਨ, ਓਸ ਜੀਵ /£ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂ ਆਤਨਿਕ' ਅੇਰਤਾ ਰਾਨੰ), ਅਹੈਜ' ਨਤਾ ਹੰ ਨਦਾ-ਸਬਰਾ 
ਪੁਡੂ ਦਾ ਮੋਨ (ਪਰਾਪਤ ਹੋਂ ਨਾਦ ਹੈ, ਅਤ? ਪ੍ਰਭੂ (ਆਪਣੇ ਟਰ 3) ਉਜ੍ਹਹਾਂ ਆਣ-ਵਤੈਆਲਾੰ /ਏਦਾ' ਹੈ/... 

ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ (ਨ) __ ਭਗਤਿ (ਭਗਤ? ਨ(ਨਾ? ਹੋਇ॥ 

ਭਰਾ _ਹੇ! __ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ,ਅਰਾਧਨਾ __ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

.ਹ/ ਡਾਣ/ #ਤਗੁਰੂ` (ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤ? /ਝੇਨਾਂ (ਲੌੱਹਾਲਣਾ ਵਰਗ?) ਭਗਤਾ ਨਗ ਹੱ ਸਕਫੰ/... 

ਬਿਨੂ (ਕੈਨ) ਗੁਰ, ਭਗਤਿ(ਡਗਤ) ਨ(ਨ? _ ਪਾਈਐ, 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ,ਅਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ 

ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ (ਸਭ) ਕੌ ਇ॥੧॥ ਰਹਾਊਂ ॥ 
ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ, ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਸਾਰਾ (ਜਗਤ) ਕੋਈ `__ਠਹਿਰਾਉ 

...ਲੰਕਰਾ' ਸਾਰੇ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਵ? ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ, ਨੀਤ (ਪੰਡ? 
ਭਰਤੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਗ ਹਂ ਸਕਣ... 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ(ਫ) ____ਪਇਆ, 
ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ(ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ) ਚੱਕਰ ਰ੍ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਕਾਮਣਿ(ਕਾਨਣ) ਦੂਜੈ ਭਾਇ।॥ 
(ਜੀਵ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ __ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਰ 

(ਲੱਦ) /ਟਨਤ੍ਰਾਂ ਨੂ` (“7£ਆਵ?? /£ਆਰ, ਭਾਵ' ਦੂੰਤ-ਭਾਦ ਕਰਕ ਲੱਰਾਨੀ ਲੱਖ (ਅਭਫਾ' ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਨਾੰ 

ਠ) ਛੌਰ' /ਟੈਾ ਪੌਣਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ/ (ਡਾਫ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਨਆਂ ਹੱਢਾਉਂਣੀਆਂ ਸੈੱਟੀਆਂ ਹਨ)... 
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ਬਿਨ (/ਸਨ) ਗੁਰ, ਨੀਦ(ਨੰ) ਨੰ(ਨਾ? ਆਵਈ, 

ਦੁਖੀ(ਏ&?) ਰੈਣਿ(ਰੌਣ? ਵਿਹਾਇ ॥ 

.--99ਗੁਰੂ' (ਇ #ਲਾਪ ਤੱ? /ਬੈਨਾ ਉਨ #ਤ ਦੁੱਸ਼ਾਂ /ਦੇਚਾ 

ਨੀ (ਉਮਰ &? ਰਾਤਾ ਬਤੀਤ ਹੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੰ/... 

ਬਿਨੁ (/#ਨ) ਸਬਦੈ , (ਸ਼ਝਦ) ਪਿਰੁ(।%ਰ) ਨ।ਨਾ? ਪਾਈਐ, 
ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਦਾ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ (ਜਨ? ਗਵਾਇ ॥੨॥ 

੦<(ਉ6) #ੜਟਾ (ਦੀ ਅਰਾਹਨਾ 3? /ਭਨਾਂ (ਪ੍ਰਡੂ? ਪਰਤਿਆ ਨਗਾੰ' £ਲਦਾ (ਅਤੇ ਨਾਨ /ਵੋਨੂਣੇ #ਨਮੁੱਖ) 
/ਵੇ#ਰਲ 2 (ਆਪਣਾ) ਜੀਵਨ ਹੁਆ ਲੰਦੋੇ ਹਨ/... 

ਹਉ(ਹਏ? ਹਉ(ਹ੬? ਕਰਤੀ, ਜਗੂ (ਜੱ? ਫਿਰੀ, 

ਨਾਨ? ______ ਧਨੁ(੦ਨ? ਸੰਪੈ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)॥ 

ਨ. ਨੈ ਕਰਦਾ ਹੱਟ, (ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਗਾੰ ਹੱਟ ਨਾਗ? ਨੱਸਾਰ /ਏਲ' ਦਾ ਰਹ (੫ਰ' ਓੰਨਨੂ੍ਖ 
/ਟਹ' #ਮਡ ਨਾ ਆਈਂ ,ਨ' /ਏਕੱਤੂ ਕੱਤ ਹੱਏ) ਟੱਲਤ' ਅਤੇ ਨੱ੪ੰਤੀੰ ਨਾਲ ਨਠੀੰ`' ਲਾਂਟਾ/... 

ਅੰਧੀ, ਨਾਮੁ (ਨ? ਨ(ਨ$ ਚੇਤਈ, 
ਅੰਨ੍ਹੀ, ਬਿਬੇਕ ਹੀਣ _ (ਪ੍ਰਭੂਹਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੀ, ਅਰਾਧਦੀ 

ਸਭ ਬਾਧੀ(ਤਾਂ£) ਜਮਕਾਲਿ(ਜਨਮਕਾਲ? ॥ 

ਸਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ 

ਰ 
| 

ਹ 

[ 
,--(#7ਇਆ ਦੇ ਨਹ /ਵੈਲ) /ਨੈਲੌਕ ਗਣ ਹੱਈੀਂ (ਸ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ ਛਾ ਲੰਕਾਣ£ ਪ੍ਰਠੂ) ਨਾਲ ਦਾ #ਨਰਨ ਨਗੀੱ' 

ਰਿ ਕਰਦ) (/ਏਸ਼ ਲਈ?) ਨਾਗਾੀਂ (ਨੱਕਾਣ?) ਜਸਕਾਲ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਫੱਠੇ /ਵਲ) ਕੰਨ ਹੱਟ ਹੰ/... 

ਤੂ 



ਸਤਗੁਰਿ(ਨਤਗੁਰ) ਮਿਲਿਐ, ਧਨੁ (ਹਨ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਰਾਹੀਂ __._ (ਨਾਮ) ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮਾ _ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ(ਨਊਲ/0੩॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰ ਕੇ 

---ਨ9ਗੁਰੂ' ਦੇ ਲਾ ਰਾਗੀ; ਭੂ ਨ ਨੂੱ' ਓਰ ਅੰਦਰ /ਨੈਮਰ ਕੰ, (5%) ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਤਾ ਹੰ/... 

ਨਾਮਿ(ਨਨ?) ਰਤੇ, ਸੇ ਰ੍ ਨਿਰਮਲੇ, _ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ, ਪਵਿੱਤਰ 

ਗੁਰ ______ ਕੌ, __ ਸਰਜਿ(ਸਓਜ) ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ _. ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਵਕ <ਾ੩ : . ਖਲ 

...ਸਤਗੁਰੂ ਏ (ਅਸੰਨਾ ਰੂਪਾਂ ਸ਼ਬਦ? #ਉਆਨ ਦੁਆਰ ਸੁਭਾਵਕ ਲੀ (ਗੁਰਨੁੱਖ ਸਨ? ਪਰ ਨਾਨ /ਇਚ ਰੋ 

ਹੰਠੇ 'ਨੈਰਮਲ ਨੌਂ ਜਾਂਣ ਨਨ/... 

ਮਨੁ (ਮਨ) _. - __ ਤਨੁੰ(ਤਨ) ਰਾਤਾ ਰੰਗ __ਸਿਉਂ,(ਨਉ? 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ____ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਲਗਨ ___ ਨਾਲ 

ਰਸਨਾ ___ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥ 
ਜੀਭਾ ` (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਵਿਚ _ 

--(ਅਨੰਹੇ ਗੁਰਨੱਖ' ਜਨਾਂ ਦਾ? ਤਨ' ਤੋਂ ਮਨ (ਸੋਜ ਦੇ? ,ਆ ਰੱਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਨ ਅਤੇ ਨੱਤ 
(ਪਰ? ਨਨਰਨ ਏਂ ਫਸ ,ਓਡਾ ਰਲ ਫਟ... 

ਨਾਨਕ, ` ਰੰਗੁ ਨ($ . ਉਤਰੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ) ਰੰਗ ਨਹੀਂ __ਉਤਰਦਾ . 

ਜੋ ਹਰਿ(ਹਰ) ਰ ਧੁਰਿ(ਹੁਰ) ਫੋਡਿਆ ਲਾਇ॥8॥0੧੪॥8੭॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਭੂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡਿਆ _ ਲਾਕੇ 

.../ ਨਾਨਕ? #ਨ੍ਹਾਂ ਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੰ ਪੁਰ ਫਰਗਾਹ! ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹਰੂਗਾਂ /ਵਚ (ਨਾਨ ਦਾ ਰੰਗ) 
ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ (ਓਹ) ੪ਰਮਾਤ#-ਰੰਨ' (/ਫਰ` #ਜੀਠ ਹੱਨ ਵਾਂਨ ਕਦੋ? ਨੰ ਉਤਰਦਾ/ 



ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਿਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।#ਨੇਲਾ) ੩(ਤੀਜਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __ `_ ਤੀਜੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ,(ਨਗ% ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ, ਭਗਤਿ (ਭਗਤ? ਕੀਜੈ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼_ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਬਿਨ (ਕੈਨ) ਗੁਰ, ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਨ।ਨਾਂ) ਹੋਈ ॥ 

-:69ਗੁਰੂਹ ਦੇ ਮਨੁਖ ਹੋਇਆ (ਜੈ ਵਾਹਗੁਰੂ? ਬਖਸ਼ਾ ਕਰ ਏੌਢੇ, ਤਾਂ ਭਰਤ ਕਾਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੀ /ਨੈਨਾੰ 

ਸਤੰਗੁਰੂ (ਲੀ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਡ? ਭਗਤੀ ਨਹੀੰ ਹੱਇ/ 

ਆਪੈ ਆਪੁ (ਆ) ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ, 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਮਿਲਾ ਲਏ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ 

ਤਾ(ਤਾਂ) ਰ ਨਿਰਮਲੂ//ਨੋਰਮਲ)? __ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥ 
ਤਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _ ਉਹ 

...#ੱਦ' ਸਓਗੁਰ' (ਨ੍ਰੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹਰ#-ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? ਆਖ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ,#ਲਾ ਲਣ, ਤਉ 
ਰੰ? ਭੁੱਝਦਾ ਹੀ ਅਤ ਉੰਣਾ' ਨੰ (ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ /ਉਕਾਰਾਂ ਤ? /ਨੈਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾ ਤਾ 

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ 
(ਪਰਮਾਤਮ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

--#ਕਾਲ' ਪਰਥ' ਨੰ #ਣਾ-ਨਹਰ' ਹਨ; ਨਰ ਨ (ਵਗਹੰਗੁਰੂ' ਨੰ ਦੋ? ਸ਼ਬਦਾ 
ਰਾਗਾਂ ਗੀ ਰੂ ਨਾਲ #ਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ/... 

ਭਾਈ ਰੇ, __ਭਗਤਿਹੀਣੂ (ਭਲਤਗੰਣ) ਕਾਹੇ __ਜਗਿ(ਜੱਠ) ਆਇਆ॥ 

ਭਰਾ ਹੇ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ __ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ - ਆਇਆ ਹੈਂ 

ਹੈ? ਤਾਣ? ਭਰਤ ਣਾ (6) ਸੰਜਰ ਚ ਅਸ ਨੀ 7 (ਲਵ ਇਨ 
ਕੱਲੀ ਮਨਡਝ ਹਨ ਨਟ ਭਣਦਾ£... 



-<੯੧੬੪=-੨ਟ 
ਨ ( 9. ੫ 2 === “੨੩੩੨੩ ਭ੍ਰੰਠ< ” ੨੪੬ ਸਾ 

੮੧ ੬" ੩ ੭੦੨੯ ੭੧ 

--%੬, (੮੩੬੦ “= >> ੧੨੨ <<” ₹0 
੪ ਮਤ “੭ ਅੰਕ ੩੨ ੧ 

“ (੧੬% ੭੩ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ _ ਸੇਵ ਨ(ਨਾ? 
ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ __ਨਹੀਂ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ (ਲਨ%?) ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

(ਨਨ ਲਵ ਨੰ ਲਗਤ "ਚ ਆਕੇ? ਰੇ ਨਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾ ਨਗ ਕੰਤ, (ਡਾਵ' ਸਤੰਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਲ ਜੰਵਨ 
ਨਾਚ ਅਨੁਸਾਰ /ਇੱਦਗਾੰ ਨੂੰ ਨਗ ਲਵਿਆ, ਉਨ ਨ੪ਡ) /ਵਅਰਲਾ /ਏਲ' 2 /£ਨ' ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ /ਨਆ/... 

ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ (ਲਨਯੰਵਨ? ਸੁਖਦਾਤਾ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਆਪੇ ਬਖਸਿ, (#ਖਲ) ਮਿਲਾਏ ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

...(ਰਮਾਤਸਾ? ਆਸ ਨਾ /ਸਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੰਵਾੰ ਨੂੰ` ਲੰਵਨ ਟੈਣ ਵਾਲਾ ਨੰ. ਅਤੇ ਠੁੱਸ ਪਰਣਾਨ ਨਰ? ਵਾਣਾ ਟ, 
#ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਝਲ਼/ਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ (ਨੰਵਾਂ ਨੂੰ` ਆਧਣੇ ਨਾਲ)? #ਲਾ ਛੰਦਾਂ ਹ/ __ 

ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ. ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ , 

ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਰ ਕੀ ਦੀਨ, ਨਿਤਾਣੇ 

ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ(ਆ&?) ਸੁਣਾਏ ॥ 
ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਰ੍ ਦੱਸਣ 

(ਸੈ ਪੂੰਝ ਭਲ ਨਾ ਕਰੈ ਤ% /ਏਹ /ਵੈਲਾਰੇ ਯੀਫ-ਲੱਤ ਕੰ ਹਨ? (ਭਾਵ ਕੁਡ ਦੀ ਨਠੀ ਅਤ ਆਪਣਾਂ 

/ਏਨ ਬੰਲੱਲੀ ਝਾਠੇ? /ਕੈਸ਼ੋ ਨੂ" ਕੱਹੈਕੇ ਕੰ ਨੁਣਾਉਂਣ?... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ<? ਆਪੋ ਦੇਇ(ਏ) ` ਵਡਾਈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਣ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥ 

ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ 

-.-#ਓਨੁਰੂ' ਦੇ ਸਨਨੁੱਖ ਹੱਣ ਵਗੰਭਆਂ ਨੂੰ (ਪੁਡੂ? ਆਪ' ਨੰ (ਪਰਸਾਤਨਾ-ਰੁਣਾਂ ਦੰ? ਵੜੈਆਲੀੰ ਚਕੜਾ ਹੈ, 

ਹੀ ਨਾਗਰ ਗਤੀ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹ/... 



ਹਾ ੩੧੬੪੨ ਖੁ ਤੇ 
੮੬ ਆ, ੨੩੭ ੨ ੮੮੮੨੨੮<ਤ ੫ 

ਦੈ ੭ ਰਾ ੨੨ ੭, 

ਨ ੨੩੭ ਅੰਕ ੩੨ 

ਉਨ ਲਕਰ-੨੨ 

ਦੇਖਿ(ਏ) _ ਕੁਟੰਬੁ,(ਕੁਟ#) ਮੋਹਿ(ਨਠ) 
ਦੇਖਕੇ ___ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਵਿਚ 

ਚਲਦਿਆ(ਰਨਇਆਂ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) 

ਚਲਣ ਲੱਗਿਆਂ(ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ . ਸੰਗ,ਸਾਥ 

(287) 

੨੪ 9) ਤਤ <੪੨= 

<> _। ੫ “ਹਕ ` 
ਦਰ 2 ੮੩੬ ੨ 

ਰ੍ ੫ ਵੀ. << ਟੇ << ਰਾ 

੧੨੬੮= ੧ 

ਆ |? 

ਲੌਭਾਣਾ, 

ਲੁਭਾਇਮਾਨ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ 

` ਨ(ਨਾਂ) ਜਾਈ॥ 

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

(ਜੀਵ ਆਪਣੇ) ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ' ਦੌ੪ ਕੰ, (ਉਸ) ਨੰਹ' /ਵਲਾ %/ਓਤ' ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ, (੫ਰ' ਉਸਨੂੰ” ,£ਹ' ਸਮੜਾ 
ਨਗ ਲਗਦਾ 8)? ਸੰਸਾਰ ਤੱ' ਲਲਣ ਲਨੇਆਂ ,/ਏਹ ਨਾਲ ਨਹ ਲਾਂਦਾ/... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? __ ਸੇਵਿ, (ਨਵ) ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ (ਨੋਹਾਨ) ___ਪਾਇਆ, 
ਸਤਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ(ਨਾ? ਪਾਈ ॥ . 
ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ,ਸਮਝੀ 1 

.--ਨਸ਼' ਧਰਮ-ਸਾਹਕ' ਨ? ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਸਵ; (ਭਾਵ' ਭਗਤਾ /ਨਮਰਨ' ਰਾਠੰ? ਨੁਣਾੰ ਦੋ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਪ੍ਡੂ ਨੂੰ? 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ /ਨ%; ਇਨ' (ਸੋਫਕ) ਦੀ ਕੱਮਿਤ ਨਗੰ' ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ ਇਸਦੀ ਦਡਆਈ ਨੂੰ” ਨਗ 

ਸਾਣੇਆ ਲਾ #ਕਦਾ/2)... 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਪ੍ਰਕੁ(ਪਭ) ਸਖਾ, _ਮੀਤੁ(#ਤ) 

ਹਰੀ _ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਸਤ __ ਮਿੱਤਰ 

ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ 

_ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 

ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ) ਮੇਰਾ, 
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ 

.--ਓਨਤ' ਹਗੀ ਪਰਮਾਤਨਆ, ਮਰਾ £/ਤਰ' //ਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤ ਨਨੰ' (ਓਹ ਨੌਰਾ? ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

_ ਆਪਣੈ ਮਨਿ(#ਨ?) ਚਿਤਿ, (/65) ਕਹੈ 

ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਖੇ 

_ ਬਿਨੁ (857 ਗੁਰ, ਆਪੁ (ਆ੫) ਨ(ਨਾ? 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ (ਹਉਮੈ) ਨਹੀਂ 

ਕਹਾਏ, 

ਅਖਵਾਏ 

ਜਾਈ ॥ 

ਜਾਂਦੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ 

-.. (ਐਾਦ' 9ਲਰਾ) ਆਪਣੇ #ਆਨ` /ਓਇੱਤ /ਵੋਚ ਕਹੈਂਟਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ੫ਨੰ“ ਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰ2, /ਕੈ 

(ਨੌਨੇ ਵਜਾ ਹਉੰਨੰ' ਨਗੀੱ' ਹੈ ਪਰ) ਅਤਗ੍ਰੂ (ਦੀ ਕ੍ਰੈਧਾ /ਸਣੀੰ 5? #ਨਾਂ (ਜੰਵ ਦੰ? ਹ$ੰ' ਨਗੰ' #ਟਦਾਂ/... 



॥ #, ੍ਿ ਆਂ, ੮ 
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੪ ਨ 0੧ ੨੭ ਰ੍ ਅੰਕ ੩ ੨੨੨੬੩ ਨ ੮੧ ੫੬ 

“ਤਾ ਛਲ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਿ(ਭਨਤ) ਵਛਲੁ (ਵਫਲ) ਹੈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ(#ਨ) ਵਸਾਈ ॥ 
ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

..ਪ੍ੈਰੋ' ਸੀ ਦਾਤਾਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ /ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਨ; ਓਹ ਆਪ' ਹੀ (ਭਗਤਾਂ ਦਏ? /ਹਰਟੇ 
ਅੰਤਰ ਆਯਣਾਂ ਨਰ ਕਰਕ (ਨਾਨ ਨਨਰਨ ਨੂੰ) ਫਸਾ ਦੇਦੇ ਹਨ/... 

ਨਾਨਕ, ਸੋਭਾ (ਸੰਤਾ) ਸੁਰਤਿ(ਨੁਰਤ) ਦੇਇ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਵਡਿਆਈ ਸੁਰਤੀ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ) ਆਪੋ, _ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੨? _ ਦੇ ਵਗਿਆਈ॥8॥੧੫॥੪੮॥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ _ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਰ, ਮਾਣ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਪਰਮਾਤਮਾ (੫/ਹੈਲਾਂ) #ਆਹ' ਹੁਰਮੁੱਖਾਂ ਲੰ ਨੁਰਤਾੀੰ /ਦਚ (ਪਰਸਾਤਮ' ਸ਼ੜਦ' ਨੂੰ /£ਕਾ ਕੈ ਭਾਵ 
ਸ਼ਕਲ ਨੁਰਤ ਲਾਂ ਮਲ ਬਖਸ਼ਕੰ? ਡਾ /ਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ' ਹਾੰ /ਫੋਰ' ਸਤਗੁਰ ਦੋ ਸਨਨੁੱਖ' ਗੋਇਆਂ ਨੂੰ (ਆਯਣੇ 

ਦਰ' 5)? ਆਣਰ ਆਣ #ਥਸ਼ਟਾ ਟੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।(ਸਨੋਲਾ? ___ ਤੋ (ਤਜ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜਾ 

ਧਨੂ(ਪੰਨ) ਜਨਨੀ, ਜਿਨਿ(/ਨੇਨੂ? ਜਾਇਆ, 

ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ,ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ __ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 

ਧੰਨੁ (ਨ) ਪਿਤਾ ਪਰਧਾਨੂੰ (ਪਰਧਾਨ? ॥ 
ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਬਾਪ ਮੁੱਖੀਆ, ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

(ਸਤਗੁਰ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ (ਲਤੈਗੁਰੂ` ਦਾ? ਪਰਧਾਨ ,#ਤਾ ਵੀਂ ਧੰਨਤਾ ਯੱਗ ਹੈ/... 

ਸਤਗੂਰੂ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿ(ਸੇਫ) ਸੁਖੁ (55) _ ਪਾਇਆ, 

ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ 

ਵਿਚਹੁ (/ਏਜਹ? ਗਇਆਂ ___ ਗੁਮਾਨ (ਨੁਮਾਨ)॥ 
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੨੨੩ ੫ ੨=# "੮੨੬੨੬ // ੨੩ ੨. 
ਨ ਖ ਅੰਕ ੩੨ ੨) 

(੧ ੧੦ ਓਂ 
% ੮ ਸਰਪ ਫੜਾ ੧੨੬ ਰਲ, 

( ੧੦ ਆ ਚ 

ਰਤ ਨਲ #ਡ ਪਰ ਸਨ ਝਗੀ ਕਲਰਕ ਕਰ ਭਰ ਕਰ ਲਾਲ ਨਨ ਨਾਲ /ਹਰਟੇ 

ਲਾਂ” ਹੰਕਾਰ //ਟ ,ਨਆ ਹੰ/.. 

ਦਰਿ(ਏਰ) ਸੇਵਨਿ,(ਸ਼ੋਫਨ? _ ਸੰਤ __ ਜਨ ਖੜੇ, 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ___ ਲੋਕ __ ਖੜੇ ਰਹਿਕੇ, ਟਿਕ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ __ 

ਪਾਇਨਿ(੫7੬ਨ) ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ) ॥੧॥ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਤਰ ਹਦ ਲਨ ਤਦ ਓਹਾ #ੁਣਾੰ 
ਦੈ ਖਜ਼ਾਨੰ (ਪ੍ਰਭੂ? ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ' ਲੰਦੋਂ ਹਨ/.. 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੨? 

ਧਿਆਇ ਹਰਿ(ਹ੨)੭ ____ ਸੋਇ॥ 
ਧਿਆ, ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ 

---ਹ/ ਮਰੈ #ਨ/ ਆਤਗੁਰੂ ਛਾ ਨਨਨੁੱਡਤਾ ਰਾਗੀ” ਉਸ ਪੂਡੂ ਨੂੱ` ਨ#ਰ/... 

ਗੁਰ ਕਾ ___ ਸਬਦੁ, (ਸ਼ੜਦ? ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖਿਆ __ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ 

_ਸਨੂ(ਮਨ) _____ ਤਨ(ਤਲ? ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੋਰਮਲ) ਹੋਇ॥੧॥ __ ਰਹਾਉ॥ 
ਰੱਤ ਸਰੀਰ ______ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ____ ਠਹਿਰਾਉ 

-ਅਉਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਸਰਰੂ ਲੀ ਸਿਆਂ (ਧਰਮ-ਮਾਧਕ ਦ? ਦੋਂ ਅਰ ਫਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਅਨ ̀ 
ਰਨ (ਨ7ਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਲੋ ਰਟਕ) ਪਵਿੱਤਰ ਸਦ ੰ.. 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਿਰਪਾ `_ਘਰਿ(੫ਰ) ਰ ਆਇਆ, 

ਕਰਕੇ __ ਮਿਹਰ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ 

ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਇ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਆਕੇ 
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ਹਉ ਲ ਰ ਅੰਕ ੩੨ 
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੮6 ੨. ਆ” 

(ਗਰ ਲੀ #ਸਿਆ ,ਉੱਤ ,ਓਹ ਦਸ ਨਾਲਾ ਉਨ ,ਨਰਮਲ? ,ਉਰਚੋ-ਖਰ ਉਚ ਨਕ ਜੀ ਆਪ' ਜੀ 

ਕੋਰਪਾ ਕਰਕ ਆਣ, ਤੈ ਆਕੇ ਆਹ 2ੰ ਨਲ ੫ਲੰ/... ੍ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ(ਸ਼ੜਲੀ? ਸਾਲਾਹੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 

ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ(ਆਹੇਲ) ਸੁਭਾਇ॥ 

ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ __ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ, ਨਿਰਯਤਨ, ______ ਸੁਭਾਵਕ (ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ) 

_..%9 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੜਦ; ਭਾਵ' /ਨੈੱਤਿਆ ਰਾਠਾੰ` (ਪ੍ਰਡੂ 2 /ਨੈਫ਼ਤ' ਸਲਾਹ ਕਰਨਾਂ ਚਾਗੰਦੀੰ ਹੈ, (ਇਨ ਨਾਲਾ 

ਵਾਹਗੁਰੂ? ਆਜ ਨੁਭਾ ਨੰ (ਆਧਣੇ ਨ ਦੇ ਰੱਲ /ਉਲ) ਰੱਲ ਲੱਦਾ ਹੈ/... 

ਸਚੈ ਸਚਿ(ਸੱਓ) ਰਹ ਰ ਸਮਾਇਆ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ `__` ਸਮਾਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਮਿਲਿ/ਲ) __ ਰਹੈ, ਨ(ਨਾਂ? ਰ ਵਿਛੁੜਿ (੬੬੩੭ ਜਾਇ॥੨॥ 

..(“ਰਆਤਮ-ਸੱਠ ਦੋ? ਸੱਚ (ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ? ਰਾਗੀੰ' (ਸਓ-ਨਰੂਪਾ ਚੜੇ ੁਦਾ-ਸਰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ? 
ਮਾਂ ਲਾਣਦਿ ਚ, (/ਡਰ' ਹਰਨਾ-ਨਾਹਕਾ ਸਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੈਲ) /ਨੈਵਲਨਨ ਗੰਦਾ ਨੰ, ਅਤੇ /ਫੋਰ' ਕਦੋ (ਪ੍ਰਭੂ? 
5” ਵੱਖ ਨਗ” ਹੁੰਦਾ/ 

|] ਜੋ `__ਕਿਛੂ(ਕਛ) _ __ ਕਰਣਾ, ਸੁ _ ਕਰਿ(ਕਰ? ਰਹਿਆ, 

ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ _ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਰ੍ ਅਵਰੁ (ਅਭਰ? ``. ਨ(ਨ? ਕਰਣਾ ਜਾਇ॥ 

.... ਬਡ ਨੰ? #ਹੜਾ ਕੁਝ ਦਾ ਕਰਨਾ 6 ਉਹ ਆਮ ਕਰ /ਓਹਾ` ਨੀ/ (ਓਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੀ /8ਨ! ਕੋਨੇ ਕੱਲ? 
ਰੱਡ (ਭੁਠ) ਕੰਤਾ ਨੀ ਨੀਂ ਲਾ ਸਕਣਾ/... 

ਚਿਰੀ(/ਓਗੰ) ਵਿਛੂੰਨੇ ` ਮੇਲਿਅਨੁ,/ਐਅਰ/ 

ਸਤਗੁਰ _ ਪੰਨੈ ਪਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਤੇ/ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ 
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..(ਵਾਨਗਰ ਜੀ ਨੰ ਸਾਨੂ ਭਟਕਈਆਂ ਗੰਵਾਂ ਨੂ ਆਪਣਾਂ /ਉਾ-ਉਸ਼ਣਾਂ ਕਰਕੇ) ਅਤੰਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤੇ (ਫਲ ਪਾਕ; 

(ਡਾਵਾ .ੱਤਗੁਰੂ ਦੋ ਲੜਾ ਲਾਕੇ, ਉਸ ਰਾਠੰ? ,ਓਰਾਂ ਤੰ' /ਵਛ#ਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੌਨ ਲਆ ਹੰ/... 

ਆਪੇ ਕਾਰ _ਕਰਾਇਸੀ, 
ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ___ ਕਰਾਵੇਗਾ 

ਅਵਰੁ (ਅਫਟ? ਸਾ ਨ(ਨ$ ਕਰਣਾ _ ਰ ` ਜਾਇ॥੩॥ 

(ਉਸ ਪੂੰਝੂ' ਨੰ ਨਾਸ ਲੈ ਕੁਝ ਦੀ ਕਰਾਉਣਾ 6, ੬6) ਕੰਮ ਆਪਾ ਗੀ ਕਰਵਾਣਗਾ; (ਉਦੋਂ ਤਮ ਤਾਨ? [ 
ਰ ਹਰ ਕੁਝ ਕਤਿ` ਹੀ ਨਹੀੰ ਜਾ ਸਕਾ/ 

੍ 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਤਨੁ (ਤਨ) _ਰਤਾ(ਕਨ? ਸਿਉ, (86? 
ਚਿੱਤ ਰ੍ ਸਰੀਰ ਰੰਗਿਆ _(ਨਾਮ)ਰੰਗ ਨਾਲ 

ਹਉਮੈ ਤਜਿ(ਤਜ) -_ ਵਿਕਾਰ ॥ ` 

ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈ 

-(ਨਹਾਂਪਰਮ=ਨਾਧਕਾਂ ) ਮਨ ਤੇ ਤਲ ਰਨ ਰੂੱ'#ਆਗ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮ-ਨਮ ਦ? ਰੱਗਾ ਨਾਲ ਰੱਲ 
ਜਾਂਦੈ ਹਨ:.. 

ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਨਨਨ)`____ ਹਿਰਦੈ `_ ਰਵਿ(ਰਰ/ ```ਫਰੈ, 
ਦਿਨ ਰਾਤ _____ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ _ਰਮਿਆ, ਸਮਾਇਆ __ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

` ਨਿਰਭਉ ਰ ਨਾਮੁ(ਨ%9 ___ _ਨਿਰੰਕਾਰ॥ 
ਭੈ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ___ (ਬੰਦਗੀ) ਨਿਰਾਕਾਰ 

...ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੋ? /ਟਰਦੇ ਅੰਦਰ /ਨੈਰਭੰ ਤੌ /ਨੌਰੰਕਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਏ2) ਨਾਨ; ਇਨ ਰਾਤਾ ਭਾਫਾ ਹਰ ਨਨੰ' #ਨਨਿਆ 

ਰ/ਹਾਂਦਾ ਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਆਪਿ(%੫) _________ ਮਿਲਾਇਅਨੂ ,((#ਨਗਏਨ) 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਵਿਚ ____ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ(ਖੜਦ)? ________ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥ 
ਪੁਰਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ) 
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ਅੰਕ ੩੩ 

ਉਪਦੰਸ਼ ਰਾਰਨ ਆਪ ਹ$? ਆਪਣ /ਵਚਾ ਅਭੌਟ ਕਰਾ /ਲੇਆ ਹੀ/ 

/੍ਰਫਾਂ ਛਾ ਆਲ਼ਕ' (ਪਡ) ਠੱਨਿਆਣਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, (ਉਸਦਾ) ਅੰਤ ਨਗਾੱ' ਪਹ£ਆ ਲਾ ਸਕਟਾ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ 

ਗੋਵਿਦੁ(ਔਵੰਟ) 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 

_ ਅੰਤੁ ਅੱ ਨ(ਨ? 
ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ 

ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਗੁਣੀ _ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਪਾਇਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ` ਨ(ਨ$ 
ਕਥਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ 

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ(/6ਚਨੁ? 

੩ (ਤ7ਜਾ”)॥ 

__ਤੀਜੀ 

ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੈਧਾਨ) 

ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਜਾਇ॥ 

`- ਪਾਈਐ, 
ਪਾਈਦਾ 

ਜਾਇ॥ 

ਜਾਂਦਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, 
ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਲਹ <੧੬= 
੭. << 

<੩ 
੧ 

੫, =ਜੱ੬ 

__ ...ਸੜਾਨਾੀ ਲਲਾਂ ਛਾਤਨੰ ਭਾਵ ਡੱਕ ਕਥਨੀਆਂ ਛੁਆਰਾ; %ਡ7 ਡੂੰ ਨਗੰੱ' ਪਾਲਦਾ (ਜੱ ਤਕ &? ਅੰਇਰਾ' 
ਰਕਾਰ ਨੀ (ਮਣ) ਲਾਂਦਾ/.. 

_ਸਤਗੁਰਿ(ਸ਼ਤਗੁਰ) ਵਿ ਸਦ _ਛੈ ਰਚ, 
ਗੁਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ `_ ___ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ ਅਦਬ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਲਾ ਆਪਿ(ਆ੦ ਫਸ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥੧॥ 
ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਆਕੇ 

ਕਤ ...ਅਤਗਰੂ ਦੇ #ਲਾਘਾ ਨਾਲ (ਪਰਸ-ਸ਼ਾਧਕ?, ਹਨੌਸ਼ਾਂ (ਮਰਨਮਾਤਨਾ ਟ)? ,ਨੈਰਮਨ ਡੰ-ਅਟੜ' /ਵਰ' ਨੁਨਿਆ 
॥ ਰਓੰਟਾ ਰੰ, ਅਤੇ /ਏਨਾ ਤੜ੍ਹਾਂ (ਲਿਵਰ) ਆ੫ ਆਲ, ਉਸਦੇ /ਹਰਏੇ ਅੰਦਰ ਵਨ _ਲਾਂਟਾ ਹੈ/... 

ਬੂਝੈ ਕੋਇ॥ ।` ਭਾਈ_ ਤੋਂ 
ਭਰਾ ਰੇ 

ਗੁਰੂਘਰ” ਰ੍ 



...ਨੇ/ ਭਾਣ/ ਕੱਲੀ (ਵਰਨਾ 6? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗ” (ਏਨਾ ਰੱਲੀਂ ਭਟ ਨੂੰ? ਸਖ਼ਡਣਾ ਹੰ/... 

ਬਿਨ (ਨਨ) ਬੂਝੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ , 

ਜਨਮੁਂ(ਲਨ%) ਪਦਾਰਥੁ (ਪਦਾਰਥ) ਖੋਇ॥੧॥ ਰ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੀਵਨ (ਕੀਮਤੀ) ਵਸਤੂ ____ ਖੋਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਆਉਣਾ _ਠਹਿਰਾਉ 

.--(ਭੈਨਾੰ /ਏਨ ਰੱਬਾ ਡਟ ਨੂੰ ਨ਼ਡਣ 5) ਕਰਮ ਕਰਨ, ਸਿ ਇਨਾ 
ਰੀ... ਰ 

ਜਿਨੀ(ਨਹੁ? ___ਚਾਖਿਆ, _ਤਿਨੀ(/ਨ/? ਸਾਦੁ(ਸ਼ਠ) ____ ਪਾਇਆ, _ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਹੈ ` ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਆਦ _ _ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਬਿਨੁ(ਨ) ___ ਚਾਖੇ `__ ਕੁਰਮਿ(ਭਰ6) ___ ਭੁਲਾਇ ॥ _ 
ਬਨ੍ਹਾਂ ਚੱਖਿਆਂ - ___ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਭੁਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

..ਨਨਹਾਂ ਨੇ (ਨਲ ਰਲਾ ਨ) ਕੱਖੋਆ ਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ (£ਸ਼ਦਾ) ਨੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾ 6 ਨਾਂ ਲੱਤਆਂ ਤਾਂ 
(ਲੰਡ #ਹਆ ਦੌ? ਭਰਮ ਭੁਲੋਐਆਂ ,ਫਚ ਹਾੰ ਭਟਕਣਾ ਗਟੰਟਾ ਡੰ/... ਰ੍ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਤ? ਸਾਚਾ ਨਾਸੁ(ਨਅ? __ ਰੋ, ਰ 
ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ _- ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ(ਨ) ਜਾਇ॥ 
ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

...ਸਾ-ਸ਼ਤੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਏ2? ਨਨ ਅੰਮ੍ਰੈੋਤ ਹੈ, (ਨ ਦੇ ਨੁਆਣ' ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਛੱਨਿਆ-/ਕੋਰਾ ਨਗੰ' ਜਾ 
#ਕਾਦਾ/... ਰ 

ਪੀਵਤ ਹੁ? _ ਪਰਵਾਣੁ (ਪਰਵਾਣ? ਭਇਆ, 
। ]| _ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ___ਹੈਗਿਆ 

ਹ ਪੂਰੈ __ _ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਲ)___ ਸਮਾਇ॥੨॥ 
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ਨ ਅਉ (ਨੇ ਜੇ ਨਅ-ਅੰਸ੍ਤ ਰੱ ਪਦਾ ਲ ਓਹ)? ੫ਨਇਆਂ ਸ਼ਾਰ' 
ਨੰ 6ਲੜਾ ਰਲੀ ਫਰਗਾਰਾ ਚ ਕਲਾਂ ਹੌ (ਉਆ. 

ਆਪੈ _ ਦੇਇ, ਤਤ? ਪਾਈਐ, 
ਆਪਹੀ ____ ਦੇਵੇ ਰ ਤਾੰ ____ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਹੋਰੁ (ਨੌ) ਕਰਣਾ __ ਕਿਛੂ ਰ ਰ ਨ(ਨ? ਜਾਇ॥ 
_ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ ____ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

....(£ਹ ਨਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮੈਤ ਲੀ ਲਾੜਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਆਪ' ਨੀ ਏੰਫੋ: ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਨਕਲੀ ਹੈ. (ਨੰ ਤਾਂ /ਏਸ਼ ਤੱ 
ਨਵਾ) ਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਗ ਕੰਤਾ ਜਾ #ਕਣਾ/... 

ਦੇਵਣ __._ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹਥਿ(ਹ&) ਦਾਤਿ(ਛਾਤ? ਹੈ, 
_ ਦੇਣ . ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ,ਵੰਤ _ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰੂ _ ਦੁਆਰੈ ________ _ਪਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 

.. (ਇਨ ਨਲ ਅੰਮ੍ੋਤ ;੫$ ਦਾਤ; ਰਾ ਪਤਾ ਚਾਲਾ ਜਿ 
_ਪ੍ਰਾਪਤ' ਕਲਾ ਨੰ/... 

ਜੇਹਾ __ ਕੀਤੋਨੁ , (ਕੰਤੰਨ) ਤੇਹਾ ਹੋਆ, 
`_ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ __ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ 

ਜੇਹੇ ___` ਕਰਮ __ ਕਮਾਇ ॥੩॥ 

ਸਿ ਦਲ (ਓਸਣਂ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ; ਪਰਸ਼ਾਤਾ ਨੰ 

॥ ਲੀਵ ਨੂ? ਐਂ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਟੀ ਰੀ 

`_ਜਭੂਨ? ਸਤੁ(ਸ਼ਤ) __ .___ ਸੰਜਮੁ(ਅੱਮ/ ਨਾਮੁਨਆ ਰੈ, 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ _____ ਪਰਹੇਜ਼, ਜ਼ਬਤ (ਪਭੂ) ਸਿਮਰਨ ___ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ _ 

ਵਿਣੁ(#ਣ) ____ ਨਾਵੈ, (ਨਾਡੰ? ____ ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੋਰਮਲ) ` ਨਨ? `____ ਰੋਇ॥ 
` ਬਿਨਾਂ `ਨਮੜੋਂ ` ਪਵਿੱਤਰ ਨਰੀਂ `ਰੋਈਦਾ 
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(ਰਤ) #ਨਮਰਨ 2 ਲਤ, ਨਤ ਅਤੇ ਨੰਨ ਅਹਟਕ ਹੀ, ਨਾਨ ਮਰਨਾ 5 ਕਿਨ (ਨਵ) ,ਆਰਹੀਕਾ 

ਤੱਡ ਤੇ ਨਰਮ ਨਹਾ ਨ ਸਕਵਾ/... 

ਪੂਰੈ __ ਭਾਗਿ, (ਡਾਨ? ਨਾਮੁ (ਨ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 
ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮ) ਨਾਮ __ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਦ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ॥ 
-_ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.--(ਉਰੜਲੇ ਕੰਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕ? ਨੂਗਾੀ /ਕੈਸਨਤਾ ਨਾਲ; (ਪ੍ਰਡੂ ਦ?) ਨਾਮ #ਅਰਨ ,ਓਰਦੇ /ਏਜ ਵਸਦਾ ਰੀ, 
#ਤੀ (ਸਤਗੁਰ ਟ? ਭੜਟਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਸਤਗੁਰ ਦੀ /ਨੱਖਆ' ਰਾਗਾਂ (ਪੂਡੂ? ਲਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/... 

ਨਾਨਕ, ਸਹਜੇ (ਨਓਨੇ) ਰ ਹੀ ਰੰਗਿ(ਨਨ)? ਵਰਤਦਾ, 

ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ____ (ਪਰਮਾਤਮ) ਸਹਿਜ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਸਿਰਫ਼ __ਰੰਗ ਵਿਚ __ ਚਲਦਾ ਹੈ,ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਗ੍ਣ ਪਾਵੈ ਸੋਇ॥੪॥੧੭॥੫੦॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ _ਉਹੇਂ 

,--ਹ./ ਨਾਨਕ/ (ਲੇ ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ) ਆਤਨਨ' /ਟਕਾ£ ਨਾਲ, /ਨੈਰਫ਼' (ਲਨ਼ਫਰ' ਦੋ? ਸਰ /ਵੈੱਲਾ 
(ਸੱਦ?) #ਤੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਠਾ ਪ੍ਰਭੂ' ਗੁਣਾਂ ਨੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ' ਲੈਦਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (#ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮਨੈਣਾ) ___ ੩ (ਤਜਾ੭॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਕਾਂਇਆ।(ਕ/£ਆ) ਸਾਧੈ, ਉਰਧ __ ਤਪੂ(ਤ੦)੭ ___ ਕਰੈ, 
ਸਰੀਰ ਯੋਗਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਲਵੇ _ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ 

ਵਿਚਹੁ (ਵਚਨ) ਹਉਮੈ ਨ(ਨ$ _____ਜਾਇ॥ 

(ਐਂਕਰ ਕੱਲੀ ਆਪਣ) ਸਗੰਨ ਨੂੰ ਯੱਜ ਛਆਂ (ਆਵਾਂ ਅੰ ਨਾਲ; ਨਾਹ ਲਵੋ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੰ (ਕਰ) 

ਤਮੀਨਿਆ' ਕਣ, (ਪਰ ਲੰਕਰ)? /ਵੋਚੰ' ਹਨ ਨਠੀ' ਲਾਂਦ.. 

] ਅਧਿਆਤਮ ਸਿ ਕਰਮ 

| _ ਅਧਿਆਤਮ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ, 
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ਲਾ ਨ 

ਨਾਮੁ (ਨਲ? ਨ(ਨਾ? ਕਬ _ ਰੀ ਪਾਇ॥ 

...(ਅਤ ਉਹ) ਜੰਕਰ ਅਨਆਤਮ #ੱਭੱਕੰ (#/5) ਕਰਨ (ਅਕਾ ਵ?) ਕਰੇ, (ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਨ ਛਾੰ 
ਸਾਤ ਭਦਾੀ ਫੀ ਨਨ ਹੈ ਸਕਦਾਂ/ 

ਗੁਰ ਕੈ . __ ਸਬਦਿ, (ਸ਼ਕ) _ ਜੀਵਤੁ (ਅੰਵਤ) ਮਰੈ, 
_ ਸਰਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ __ ਜਿਊਂਦਾ ਮਰ ਜਾਏ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁਂ(ਨਨ). ਵਸੈ __ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥੧॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ___. ਸਿਮਰਨ,ਬੰਦਗੀ ________ਵਸਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਆਕੇ 

....ਲਂ ਪਰਮ-ਨਾਰਕ? ਸਤਗੁਰੂ' ਲੀ ਨੱਖਆ ਰਾਗੀ /ਨਊਂਦਾ #ਰ' ਸ਼ਾਲ, (ਭਾਵ #ਹਟਆ ਲੇ /ਵੈਕਾਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 

5 ਲੰਫਨ ਚ ਨੰ #ਕਤ ਹੈਂ ਲਾਏ? ਤਾੰ ਉਸਦੇ /ਨਰਟੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਡੂ ਨਾਸ ਆ ਵਸ਼ੌਗਾ/... 

ਸੁਣਿ(ਨੁਣ) ਮਨ _ ਮੇਰੇ, _ਭਜੁਭਸ) ਸਤਗੁਰ ___ ਸਰਣਾ (ਸ਼ਰਣਾ)॥ 
ਸਰਵਣ ਕਰ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ _ ਭੱਜ ਕੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ _____ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ, ਓਟ ਵਿਚ 

--6/) ਔੌਰੋਂ ਮਨ/ ਭੁ ਉਨ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਲਾਂ ਓਟ ਟਰ ਲਾਨ/... 

| ਗੁਰ `__ਪਰਸਾਦੀ _ ਫ਼ੁਟੀਐ, 
_[॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ___ ਰਿ __ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਬੱਚ ਜਾਈਦਾ 

ਤਤ ਰ ਭਵਜਲੂ , (ਭਫਨਲ) 

ਮੀ 'ਗੁਰ, ਤਰਣਾ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ _ .- _` ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੀਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

ਛੇ 

ਗਰ ਲੀ ਰਜ ਰਾਗੀ (9;8ਆ ਪਰ ਅਤੇ ਰਨ? ਬੱਚੇ ਜਲਾ /ਭੈੱਥਾ ਰੂਪੀ ਨੱਨਾਰ 
_ “ਜਲ ਤੇ ਤਰ ਦਰਦ ਰਾਈ ਤਰ ਜਲਾ ਹਮ. ਰ੍ 

ਭ੍ਰੈ ਸਭਾ ______ਧਾਤੁ(ਧਾਤ) ਹੈ, 
_ ਭਿੰਨ ਰੱਤ, ਰਜ ਤੇ ਤਸ) ਰਾਲਤ ਸਾਰੇ `____ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮਾਇਆ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
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ਦੀ 

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰੁ (/ਵੈਕਾਰ)॥ 
ਦੂਸਰਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਬੁਰਿਆਈ 

...ਰਨ, ਤਨ ਅਤੀ ਨੱਤ /ਤਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਨਾ਼ਵੱਤ ਆਹਏਆ ਦਾ ੪ਨਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂੰਤ-ਭਾਵਾ 
(#ਝਫਾ ਪਰਨਾਤਆਾ ਫਲ" /ਇਆਨ ਹਟਾ ਕੰ? ਦੂਸਰੇ (%7£ਆ ਵਾਲ? ਪਾਨ #ਹ` (ਵੱਡ?) ਠ/ਨਆਣਾ/ 
ਹੀ/... 

ਪੰਡਿਤੁ(&#ਤ) __ ਪੜੈ, (ਪੜ੍ਹ? ਬੰਧਨ ਮੌਹ ਬਾਧਾ, (ਤਾਂਹਾ? 
ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਾਹੀ,ਜਾਲ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 

ਨਹ (ਨਨ? ਬੂਝੈ ਬਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿ(/£ਆਗ)॥ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ) ਜ਼ਹਿਰ ਸਨੇਹ ਵਿਚ, ਲਗਾਓ ਵਿਚ 

--ਪਡਤਾ (ਭਾਵ /ਇਟਵਾਨ, #ਸਤਕਾ) ਪੜ੍ਹਦਾ ਹ, (੪ਰ ੭ਆਹਣਆਵੀ?? #ਹ ਏ ਝੱਹਨ' /ਇਲ ਲਨ੍ਰੇਆ 

ਨੰਟਿਆ; (ਪਰਮਾਤਨ' ਸੱਠ ਨੂੰ? ਨਹੀੰ” ਸਖ਼ਡਦਨ (ਕੰ£ੰਕੀ ਅਜੇ ਉੱਸ਼ਟਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੋ? ਗਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰਾ 

ਹੀ/... 

_ ਸਤਗੁਰਿ/ਮਤਰੁਰ? ਮਿਲਿਐ, __ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ 

ਚਉਥੈ ਰ੍ ਰ ਪਦਿ(੪ਣ?) | 
ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਿਕ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ . 

ਮੁਕਤਿ (#ਕਤ? ਦੁਆਰੁ (ਏਆਰ)॥੨॥ 
ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੁਆਰ,ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

..-8ਉੰਗੁਰੂ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਰਾਗਾੀ' (ਰੱ. ਡੱਲ ਅਤੇ ਨੱਤ) £ਨਾਂ ਲੁਣਾਂ ਲੀ ਨੁੰਝਿਲ ਤੱ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ (ਧਰਮ ਨਾਧਕਾ ਨੰ) ਉਤ ਉਇ 

ਰ ਹੀਂਦਾ ਹ/ ਵਿਦ 

ਹ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਰਗੁ (ਆਰਗ) ਪਾਈਐ, 
[| ਸਤਿਗਰੂ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ(ਮੌਨ) __ ਗੁਬਾਰੂ(ਗੁਕਾਗ? ॥ 
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2 (੮੬੦ ੨੯੨. ੩੨੨੦) .% 
ਸਿ ੮ "ਨ <੭._## ਉ ੨ 5 ।/ ੧ ਤੋ 

ਨ ਅੰਕ ੩੩ ਤਲ ੨) 
। ਭਾ? ੬ ਹੂ ੦ ੬. 

੭ ੧੩੩ ===ਾ ੧੮੨੬. ੧੯ 

ਘਾ ੮੩ ੫੩ %? 

.--ਨ9ਗੁਰੂ' (ਏ ਸੜਦ) ਤੱ (ਪੁਰਡੂ ਦਰ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, .ਅਤੇ (ਮ0ਏਆ ਦੇ? ਅਹ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਦੂਰ' ਹੁੱਝਾ ਹੀ/... 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਦ) ___ ਮਰੈ __ ਤਾ(ਤਾ? ਉਧਰੈ, 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 

ਪਾਏ ਮੋਖ ` ਦੁਆਰੁ (ਏਆਰ/॥ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

...ਲੇ ਕੱਲੀੰ ਸਤਗੁਰ ਦੇ? ਸਬਦ ਰਾਠ ਭਾਵ ਗੁਰ-ਉੰਪਣੇਸ਼ ਰਾਗ (%0ਏਆਵਾਂ ਮਹ ਤੱ? ਮਰ ਸ਼ਾਲ, ਤਾਂ 
(ਓਸ਼ਦਾ) ਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਤ' (ਉਸ੍ਹੂ` ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤ? #ਕਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਭਦਾ ਹੀ/... 

ਗੁਰ ___ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ(#ਲ) ਰਹੈ, 

_ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ____ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ _ਮਿਲਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਸਚੁ(ਸੱਚ) ਨਾਮੂ(ਨ%) ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਨ/॥੩॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂਮਸਿਮਰਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 

੦<<(ਉਹਾ) ਅਤੰਗੁਰ ਲੀ /ਕੈਰਪਾ ਭਾਨ” ਨਟਾ-.ਆੇਰ' ਕਰਤਾਘਰਥ' ਦੇ ਨ%' /ਨ#ਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉੱਸ ਨਾਲ 

ਜਇਆ ਗ. ਸਕਣਾ ਚੰ... ਰ੍ 

ਇਹੁ (੬੦) ਮਨੂਆ, ਅਤਿ(ਅਤ? . _ਸਬਲ ੨੬. “ਵਿ 
ਇਹ . . ਮਨ, ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਛਡੇ ਨ।ਨਾ? ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ॥ 

,.ਇਹਾ ਮਨ ਬ੍ਰਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, (ਪਰਭੂ /ਕੈਰਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ /ਨਮਰਨ ਤੱ /$ਨਾਂ ਹੌਰ) ਮੈਲੇ ਦੀ ਤਗੰਕੈ ਨਾਲ 
/ਣਹਾ (#0ਟਆੜੂ? /ਵਕਾਰਾਂ_ਦਾ ਖਹਿੜਾ? ਨਹ)” ਛਡਣਾ /... ਰ 

ਦੂਜੈ ` ਭਾਇ ਦੁਖੁ (£% ਲਾਇਦਾ, (ਨਾਦ) 
ਦੂਸਰੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਓ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਬਹੁਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ (ਨਜ਼ਾਣ)॥ 
ਅਤਿਅੰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ 
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੫ ਕੰ ਨ ਰ੍ << ਨੌਠਾ <੨ 
ਪਲ 0 ਰੋ ੫੫੨੩੩ ਨ ਖਕ 
ਨ ` ੨ ` ਅੰਕ ੩੩ ੧ 

ਘ੍< ਇੱ ਰਿ ੨੧ ੫, 
੭ ਚਲ ੭ 

੧੨੮੮੮੬.__ “੧ 

੨੬ << 2 % 

.-. 27 ਝਲਵਾਨ ਮਨ; ਲਵ ਨੂੰ? ਦੂੰਤ-ਭਾਵ, ਭਾਵ _ਸਭਇਆ ਦੇ ਨੰਹ /ਵੈਲਾ ਛਨਾਣਾੰ ਰਥਕੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਲਾ 
_ਰ#ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਝਨੁਤ ਸਫ਼ਾ /ਏਂਦਾ ਹੰ/... '' 

ਨਾਨਕ, _ ਨਾਮਿ(ਨਾਸ) ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭ) ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਦੇ, ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਉਭਰ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ 

ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਦ) ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥ 
ਹੰਕਾਰ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

.<ਓ / ਨਾਨਕਾ/ (ਨੋ ਪੂਝੂ? /##ਰਨ /ਫੋਚ ਨੁੜਦੇ ਹਨ; ਓਹਾ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਠੰ' (ਆਪਣ?) ਹਨੀ ਟੂਰ 

ਕਰਕ, (#ੱਸਾਰ ਨਾਗਰ ਤੱ? ਤਰ ਨਲ/ 

__ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਗੰਰਾ? ਮਹਲਾ (ਅਨੇਲਾ) ੩(ਤਜਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਕਿਰਪਾ _ ਕਰੇ, ਗੁਰੁ (ਨੁ _. _ ਪਾਈਐ, 
ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ___ ਨਾਮੋ _ਦੇਇ(ਏ) ਦ੍ਰਿੜਾਇ(#ਿਤਾਣ)॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ __ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ 

.-(ਓ. “ਰਨਆਾਤਮਾ ਆਪਣ?) /ਨਹਰ ਕਰ ਏਵ, ਤਾਂ ਲਤਗੁਰੂ' ਟੰ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ (ਲਗਾਨ ਸ਼ਬਦਾ 

ਰਾਠੰ? ਪ੍ਰਡੂ ਨੈਨਰਨ ਨੂੰ, (ਜੀਵ ਦੇ /ਨਰਦੇ ਅੰਦਰ) /ਊ੍ੇੜਹ ਕਰਕ /ਟਕਾ /ਇੰਦਾ ਹੈ/... 

ਬਿਨੁ (ਨ? ਗੁਰ, ਕਿਨੈ ___ ਨਨ? ਪਾਇਓ, _ 
ਬਿਨਾਂ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

`_ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ,(ਨਨਨ? ` ਗਵਾਇ ॥ 

ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਰ੍ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

.--89ਗੁਰੂ' (ਦੈ ਸ਼ਝਟ' ਤੱ? ਬਗੀਰ, ਐਨੇ ਨੇ ਦੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਨਗੀ' ੪02ਅ; ਨਨ (ਉਤ ਬਿ 

ਜੰਵਿ ਆਪਣੇ? ਸਵਿਨ ਨੂੰ '£ਅਰਬ ਗਵਾ ਲੰਦਾ ਹੈ।... ਰ੍ 

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ , 
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ਦੀਆ, 9 ੨੦੭ ਅੰਕ ੩੩ ਇਕ = ਹੀ ੨ 1 
% ੮ ਲਖ ____ ੧੨੬... 0੩ 

ਘਾ << ਘਾ ਚ 

ਦਰਗਹ (ਏਰਗ/? ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ(ਨਜ਼ਾ£? ॥੧॥ 

ਦਰਗਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਦੰਡ 

..-(ਲੀੰਢ, ਅਓਗਾਰਹ' ਤੱ 8/=' ਕੋ? “ਨ ਟੇ ਅਗਰ ਲਲਆੰ ਨੇਂ ਵੰ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰਡੂ? ਦਰ ਤੰ (ਓਂਸ਼ਦਾੰ 
ਉਸਨੂੰ? ਸਜ਼ਾ /ਲਦਾ` 24... 

ਮਨ ਰੋ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ॥ 
ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਦੂਸਰਾ ਰ ਮੋਹ, ਲਗਾਓ ਦੂਰ ਕਰ, ਹਟਾ ਦੇ 

ਦ਼ 

..-ਹ/ (ਨੀਰ? ਮਨ/ (/ਹੈਰਦੇ /ਵੈਲਾਂ? ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ' ਵਾਲਾ (ਲਾਣੇ ਆ ਵਾਲ?) ਸੰਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਹ... 

ਅੰਤਰਿ(ਅੱਤਰ) ਤੇਰੈ ਹਰਿ(ਹਗ) ਵਸੈ, 
ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ (ਨੱ£? ਪਾਇ॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ (ਸਿੱਖਿਆ) ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ __ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

--(ਇਜ਼ਾ ਭਾਉ ਝੁਕਾਓਣ' ਨਾਲ ਤੰਨੂ' ਅਨੁਭਵ ਹੈਂ ਜਾਣਨਾ ,&) ਤਰੇ ਅੰਟਰ' ਤਾਂ ਹਗੀ ਵਨਦਾ ਹੈ/ ਸਹਨੁਹੂ ਲੀ 

ਸਵਾ (ਭਾਵ /ਜੱਖਆ ਰਾਗੀ ਅੰਡਰ ਰ$) ਰਿ 

ਸਚੁ (੧6) ਬਾਣੀ, ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਸਬਦੁ (ਸ਼ਬਦ) ਹੈ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਸਤਿ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਾ(ਜਾ? ਸਚਿ(ਨੱ6? ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ((“ਆਰ/0 
ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਧਰਦਾ ਹੈ,ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ 

---ਓਏ' (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ?) ਜਬ ਨਗ ਆਨ ਪਉ (ਤਾਂ ਉਸਨੂ ਨ#ਡ ਲਗਦਾ ਹੈ 
&7 (ਗਰਗ ੭ ਨਓ-ਕਰ 98 ਨੱਰਾ-ਪ੍ਰਤੂ' ਦੀ ਭਾਣਾ ਹੈ (ਡਾਵ' /2ਹ' ਉਸਦਾ /ਏਲਾਗਾਂ ਨੱਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ 
ਹੁਕਸ' ਹੈ? .. 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਕਾ ਨਾਮੁ(ਨਨ __ ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ 

ਹਉਮੈ ਕ੍ੱਧੁ(ਕੱਧ) ਨਿਵਾਰਿ(/ਨੋਵਾਨ)॥ 
ਹ ਗੁੱਸਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
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ਪੂੰਝ ਆਰ ਨਾਲ ਧਰ#-ਨਾਹਕ' ਦੇ /ਹਰਦੇ /€ਨੱ? ਹਉਂਨੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੱਧ ਦੂਰ ਹੱਣ ਕਰਕੰ, /#ੱਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੜੂ 
ਦਾ ਨ# ਫ਼ ਸਾਂਦਾ ਹ/... 

ਮਨਿ, (ਮਨ) ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਧਿਆਈਐ, 
ਚਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ `_ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ 

ਭਾਂਤ? ` ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ (£ਆਰ)॥੨॥ 

ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

੦੦੦(/ਡੈਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ /ਨੈ#਼ਰਨ` ਪਵੱਤਰ' #ਨ ਦੇ ਰਾ /ਉਆਲੀੰਦਾ 2, ਤਾਂ (ਸੱਨਾਰ 3? #ਕਤਾੰਂ ਛਾ ਏਰਵਾਸ਼ਾ 
#ੱਭਟਾ `ਹੀ/... 

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ(/ਵਠ? ਜਗੂ(ਜਨ) ਬਿਨਸਦਾ, 

ਮਰਿ(ਮਰ) ਜੰਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ॥ 

[੮1 ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(567) #ੱਸ਼ਾਰ ਹਉਸ਼ੀ (ਦੇ ਟੰਰ# ਰੰਨ? ਅੰਦਰ /ਵੈਨਾਸ਼' ਹੈ /6ਹਾ ਹੈ, #ਰ' #ਰ ਕੇ ਸੱਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਂਣ 

ਸ਼ਾਣ ਦੇ ਨੰੜ /ਵਲ /0ਆ ਗਹੈਂਦਾ ਗੈ/... ਰ 

ਮਨਮੁਖ ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਣ? ਨਨ ਜਾਣਨੀ, 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ/ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ 

ਜਾਸਨਿ(ਜਾਨਨ? ਪਤਿ(੫ਤ) ਗਵਾਇ॥ 

ਜਾਣਗੇ, (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤੁਰਨਗੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਗਵਾਕੇ 

...ਡਾਕਣੀ #ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲ ਸਤਗੁਰ ਤੱ ਧ% ਨਰ ਏ ਉਖਦੋੜ਼ ਨੂੰ ਨਠੰ' ਸੜਦੇ, (ਏਨਾ ਲਲਾੰ 
ਆਪਣ?) /ਏੱਸ਼ਤ ਆਣ ਨੁਆਕੇ ਸੱਸ਼ਾਰ 2" ਜਾਣਨਾ /... 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਨਾਉ (ਨਾਉ? _ ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ___ਸੇਵਾ/ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਸਚੈ (ਸੱਠ) ਰਹੈ ____ਸਮਾਇ॥੩॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਇਆ, ਲੀਨ ਹੋਏ 
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---85ਗਾਰ ਦੀ ਨਵਾ ਭਾਵ /ਨੱਖਆ' ਰਾਹਾੰ` ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਯਤ ਕਗੀਇਾ ਹੈ, (ਨਨ ਨਾਲ ਹਨੌਸ਼ਾਂ? ਨਟਾ-ਸ਼ਝੈਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ,ਵੈਲਾ ਸਮਾਣੇ ਰਰਟਿਾ ਨੈ... 

ਸਬਦਿ(ਸੜਦ) ___ਮੰਨਿਐ, ____ ਗੁਰ(ਡਰ) _ ਪਾਈਐ, ਰ 
ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਮਨਨ ਕਰਕੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ __ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਵਿਚਹੁ (/ਵੇਚਹਾ? ਆਪੁ (ਆਮ? ਗਵਾਇ॥ 
(ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ 

...ਹਰਦੇ /ਏੰ” ਹਮ” ਟੂਰ ਕਰਕ, ਕੂਰ ਸ਼ੜਦ ਦੇ /#ੱਤਨ ਰਾਗੀ ਅਤੰਗੁਰੂ; ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹਾਂਦੀੰ ਹੈ/... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨੈਨ) _ਭਗਤਿ(ਭਗਤ) ਕਰੇ ਸਦਾ, 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਸਾਚੇ ਕੀ ___ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ 

.--(%#/ਨਹਾ ਹ#-ਨਾਧਕ)? ਹਨਸਾਂ /ਇਨ' ਰਾਤ, ਭਾਵ ਹਰ “ਨ ਸਦਾ ਸਭਰਾ ਪਰਲਾਤਨਾ /ਵੋਲਾ /ਨੈਵਾ 

ਜੰਤਕੰ, ਉਸਦਾ ਅਰਾਨਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 4... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ` ਪਦਾਰਥੁ (ਪਣਾਰਬ) ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸਿਆ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਵਸਤੂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ 

ਨਾਨਕ, ਸਹਜਿ(ਅਟੇਜ) ਸਮਾਇ॥੪॥੧੯॥੫੨॥ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਸਮਾ ਕੇ, ਲੀਨ ਹੋਕੇ 

.-ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਆਤਨੀਕ' ਅਡੰਲਤਾ /ਏਲ ਲੀਨ ਹੱਕ, (ਅਉ ਭਕਤ ਏ) ਉੱਤ ,ਉਚ ਪੂ (ਸਰਨ (ਧਨ 
ਅਨੁੱਠ) ਵਸਤੂ ਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੰ/ 

__ਸਿਰੀਰਾਗੂ , (/ਨਗੰਰਾਨ)? ਮਹਲਾ(ਅਨੈਲਾ) ੩।(ਤਜਾ)॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਤ ਤੀਜੀ 

ਜਿਨੀ(ਨਨੂ?? ਪੁਰਖੀ, (੪ਰ#? ___ ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਰ) __ ਨ(ਨਾਂ? ਸੇਵਿਓ, 



੮੩੬ ੨੬ ੨ ” ੪&-= <੩੩)੬੪੬== ਰਲ 

24੮ ੭ ੨੧ (“ << ਟ==੍੍੍ਇ” 

੨੬੬ << ਬਾ 

-੬-੫੧- ੨੩੭ ਅੰਕ ੩੪ . 

੬ ੮. ੨੨੨ 08 

ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ(ਦਾਰ)? ॥ 

ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਜੁਗਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਨਗੀਂ ਅਰਹਧੇਆ; ਉਹ ਦੱਹਾਂ ਨੂਗਾਂ /ਵੋਚ ਨੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾ ਦੱ ਗਰ ਹਨ/... 

_ ਘਰਿ(੫ਰ) ਹੋਂਦਾ(ਹੱਦਾ? ਪੁਰਖੁ,(£ਰ੧) _._ ਨ(ਨਾ? ਪਛਾਣਿਆ, 
ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ __ ਹੁੰਦਾ __ ਪੁਰਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ) __ `__ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ 

ਅਭਿਮਾਨਿ(ਅ9ਨਾਨ) ਮੁਠੇ ਅਹੰਕਾਰਿ(ਅਹੰਕਾਰ)॥ 

ਸਿ ਉਨ ਆਪਣੇ ਰਲੇ ,ਵਰ ਪਰਮਤਲਾ ਨੰ ਝਦਂਰਂ ਵੀ ਪਉਚਾਣ 
ਨਹਾ ਸਕਾਂ /... 

ਸਤਗੁਰੂ ਕਿਆ।/ਕਆਂ? ਫਿਟਕਿਆ, ,/ਫਟਕੈਆਂ) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ 

_ਮੰਗਿ(#) ਥਕੇ _ ਸੰਸਾਰਿ(ਨੰਨਾਰ)# 

ਮੰਗ ਕੇ ਥਕ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

---ਸਉਗੁਰੂ ਦੋ /ਫੈਟਕਾਰੇ ਹੱਟ, (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੰ” ਬਡ, ਸੰਸਾਰ /ਵੋਚਾ ਨਨ ਮੰਨ ਕੈ ਬਕ ਗਈ, (ਪਰ' ਉਨਾਂ ਹੱ 
ਕਤ ਵੀਂ #ਰ ਨਰ ਪਦ). ਰ੍ 

ਸਚਾ ਸਬਦੁ(ਸ਼ੜਦ) ਨ(ਨਾ? ਸੇਵਿਓ, 

ਅਟੱਲ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਰਾਧਿਆ 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਕਾਜ ____ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ (ਸਵਾਰਣਹਾਰ)1੧॥ 

-.(ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨੰ? ਸਦਾ-ਸਬਰ (ਸਤਗੁਰ ਏ) ਫੜਣ ਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨੀ ਕੰਨ ਨ. (ਜਾਫ' ਦ) ਨਾਰੇ 

ਮਾਲ _ਸੰਭਾਰਨ' ਚੰਗਾ 1... 

|| ਮਨ _ ਮੇਰੇ, _ ਸਦਾ _ਹਰਿ(ਰਰ) ____ ਵੇਖੁ(0੫) ਹਦੂਰਿ(ਹਦੁਰ)॥ 

:<ਹ/' ਨਰ #ਨ/ ੫ਰਮਾਤਨਾ ਨੂੰ” ਹਨੋਸ਼ਾਂ ਹਸ਼ਰ ਨ਼ਰ` ਦੋਸ. ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰ/... 

ਹ 
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ਜਨਮ _ . ਮਰਨ ਦੁਖੁ(ਏ%) ਪਰਹਰੈ , 
ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਟ) ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ (ਭਰਮੁਰ)॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਣ, ਵਿਆਪਕ ਠਹਿਰਾਉ 

.-(ਘਰ#ਾਤਨਾ?) ਲੱਮਣ #ਰਣ' ਦੇ ਦੱ੪' ਨੂੱ' ਦੂਰ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਹ (ਨੂਰ? ਸ਼ਝ਼ਦ /ਚ' /ਨੈਨੂਰਣ' ਹੈ/... 

_ਸਚੁ(#ੱਠ? ਸਲਾਹਨਿ(ਸਲਾਹਨ) _ ਸੇ ਸਚੇ (ਨਨ), 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 

ਸਚਾ(ਸੱਠਾ? ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਰ੍ ਅਧਾਰੁ (&ਧਾਨ)0 

ਅਟੱਲ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ 

ਸੰ. #ਦਾ-ਜੈਰਾ ਦਹੰਹੇਗੁਾਰ ਦੀ /ਨੈਫ਼ਤ' ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੰ ਹੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੰਵਨ' ਦਾ ਆਧਾਰ, (ਵਗੰੇਗੁਰੂ' ਦ? ਨਟਵਿ-ਸੱਠ ਨ# ਬਣ ਲਾਂਟਾ ਟੰ/... 

ਸਚੀ(ਸਠ?) ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, 

ਸੱਚ ਵਾਲੀ, ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣੀ 

ਸਚੇ _ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਿਆਰੁ (/4ਆਰ)॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਭ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

ਨਾਂ ਧਰ#-ਸ਼ਧਕਾਂ ਨੰ? ਸਦਾ ਸਰ ਗਣ ਵਾਲਾਂ ਕਮਲੀ ਕਾ ਕੰ ਨਟਾ-ਸ਼ਝਰ ਪਰਨਾਤਆਾ ਨਾਲ 
/ਪਆਰ ਮਾ /ਲਿਆ ਰੀ/... 

ਸਚਾ।(ਸੱਰਾ? ਸਾਹੁ (ਸ਼ਾਹ) ਰ ਵਰਤਦਾ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਕੋਇ ਨ(ਨਾ? ਮੇਟਣਹਾਰੁ (ਨੰਟਣਹਾਰ)॥ 
ਕੋਈ ਵੀ ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ 

6 ਘਤਸ਼ਾਹਾ ਦਾ (ਹੁਕਮ ਸਭ ਬਾਲੀ? ਫਰਤ' /ਓਹਾ ਹੀ, ਰਲੀ ਲੱ (ਉਸ ਅਲਾਨੀ ਰਕਮ ਨੰ? #ਣਉਣ 

ਵਾਲਾ ਨੰ ਰੰ/... 
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ਮਨਮੁਖ, ਮਹਲੂੰ(ਆਹਲ) ਨ(ਨਾ) 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ) ` (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ) ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ 

ਕੂੜਿ(ਭੁੜ? _ ਸੁਠੇ ਕੂ ੜਿਆਰ॥੨॥ 
ਕੂੜ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ 

...ਉੜ' ਦੁਆਰਾ ਠੰਨੇ ਹੱਟ ਕੂੜੇ ਅਨਨੁੱ£, ਪਰਮਾਤ#' ਆਹਿਲ ਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਨਗ ਕਰ` ਨਕਦ /... 

ਹਉਮੈ ___ਕਰਤਾ _ਜਗੁ(ਜੱਨ) ਮੁਆ, 
ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ _ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ (ਤਨ) ਘੋਰ ੍ ਅੰਧਾਰੁ (ਅੰਹਾਰ)॥ 

---ਉ ਹਉਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾਂ ਨੱਸ਼ਾਰ #ਰ` /ਨਹਾ ਹੈ, (ਹਉਂਸ਼ ਦੇ ੫ਨਾਨੇ ਕਰਕੇ ਨਭਨਾੰ ਦੇ /6ਗ੬ਆਂ 
/ਵੇੱਚ) ਗੁਰੂ ਝਾਡ %#' ਹਨੂੰਰਾ ੪ਗਰਿਆ /ਇਆ ਹੈ/... 

_` ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ(ਸੌਠ) ਵਿਸਾਰਿਆ, 
ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ___ ਸਨੇਹ ਵਿਚ, ਲਗਾਓ ਵਿਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਸੁਖਦਾਤਾ _ਦਾਤਾਰੁ(ਟਾਤਾਗ) ॥ 

...(ਨੰਵ ਨੰ) ਮਹਏਆਵਾਂ ਪਦਾਰਬਾਂ ਦੇ ਸਹ /ਏਲ, ਫਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੌਣ ਵਾਲੇ ਨਖਣਾਤੀ (ਪਰਸ਼ਾਤਮ? ਨੂੰ ਡੁਲਾ /ਇੱਤਾ 
ਹੀ/... ਰ ਮੇ 9੧ 

ਸਤਗੁਰੁ(ਸਤਗੁਠ) __ ਸੇਵਹਿ(ਸੰਵਨ? ਤਾ(ਤ? ਉਬਰਹਿ, (ਉਭਰ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਣ ਨਾਲ, ਅਰਾਧਣ ਨਾਲ _ ਤਾਂ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਸਚੁ (੧6) ਰਖਹਿ(ਰਖਨ) _ ਉਰਧਾਰਿ/£ਰਧਾਰ)॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ___ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

(ਨੂ ਸੱਫ? ਸਟਾ-ਸਰ ਪਰਨਾਤਮਾ ਨੂੰ” /ਨਰਦੇ /ਵੋਰ' /ਟੈਕਾ ਕ&, ਸਤਗੁਰ (ਬ਼ਝਲ? ਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ; ਤਾਂ ਓਹ' (ਸੱਸ਼ਾਰ=-ਭਵਜਲ 3? ਪਾਰ ਹੈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 
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ਕਿਰਪਾ ਤੇ __ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਈਐ, 
ਮਿਹਰ __ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਸਚਿ(ਨੱਓ) _ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਏ) ਵੀਚਾਰਿ (ਫਜਾਰ)॥੩॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀਚਾਰ/ਵਿਵੇਚਨ? ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ 

--(55ਗੁਰ ਟ?? ਰਧਾ ਰਾਨੰ' ਪ੍ਰਭੂ ਲੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਹਦ ਤਉ ਡਾਫਾ 
ਨੱਥਿਆ ਰਾਹ (#ਰਨਾਤਮ' ਨੁਣਾਂ 2) ਵੀਚਾਰ /ਵਲ ਲਗਦਾ ਹੈ/... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿ, (ਸੰਵ) ਮਨੁ(/ਨ? _____ ਨਿਰਮਲਾ; 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਰਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਪਵਿੱਤਰ 

ਹਉਮੈ ਤਜਿ(ਤੱਜ) ਵਿਕਾਰ॥ 
ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਕੇ ਬੁਰਿਆਈ ਆ 

---ਹੰਕਾਰਾ ਰੂਪਾਂ ਲੁ/ਨਿਆਲਾੰ ਟਾ /ਤਆਗਾ ਕਰਕ, ਸਤੰਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਰਾਗੀ' (ਸ਼ਰਨ-ਸ਼ਾਹਕ ਦਾ? /ਝੱਤਾ 
ਪਵਿੱਤਰ ਨੌਂ ਜਾਣਾ ਰੰ... 

ਆਪੁ(ਆਧ੭ ਛੋਡਿ(ਡੰਡ) ਜੀਵਤ ਮਰੈ, 
ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵੇ 

ਗੁਰ ..! ਕੈ ਸਬਦਿ(#ੜਣ) __ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ _ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਵੇਚਨ 

... (ਲੈ ਕਈ?) ਹੁਰਾ-ਸ਼ੜਟਾ ਦੇ /ਓੱਤਨਾ ਰਾਰ” (ਆਪਣ?) ਹਉਨੀ ਨੂੱ` 5 ਆਗਕੇ ਦੰਦਾ ਮਰ ਲਾਈ... 

ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰ ``ਰਰਿ ਗਏ, 
ਧੰਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ - __ ਮਿਟ ਗਏ 

ਲਾਗਾ ਸਾਚਿ(ਨਾਨ) ਪਿਆਰੁ (ਆਰ) ॥ 
ਲਗਿਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

:੦੦(ਓਸਟੀ) ਨ ਕਲ ਦਲ (ਅਲ ਧੋਣ ਨ ਟਲ ਅਤ ਸ-ਸਤ ਪੂ ਨਲ ਕਰ 
ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਨ... 
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ਸਚਿ(ਸੱਦ) ਰਤੇ ਮੁਥ ਉਜਲੇ, 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ _____ ਉਜ੍ਹਲ,ਨਿਰਮਲ 

ਤਿਤੁ(/ਤਤ) ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ( ਦਰਭਾਰ)18॥ 
_ ਉਸ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

੦੦੨ ਉਨੂ ਪਰਸ਼ਾਤਮ' ਰੰਡਾ /ਵਲਾ ਰੱਖੋਆਂ ਦੇ ਨੁੱਖ; ਉਸ ਸਟ਼ਾ-ਅਬੈਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਫਰੜਾਰ /ਵਚਾ ਉਜੂਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ 
(ਭਾਫ' ਓਹ #7ਣਆ ਏ /ਨਂਕੜ' ਤੱ“ ਛੱਠਕੰ, /ਨੈਰ#ਲ ਨ# ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਰਥ ਏਰਗਾਹ' /ਵਚ ਆਉ ਟੇ 

_ਹਨ/2... 

ਸਤਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਨ) ਪੁਰਖੁ(੪ਰ%? ਨ(ਨ? ਮੰਨਿਓ, _ 
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ) ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸਬਦਿ(ਫ਼ੜਦ) ਨ(ਨ? ਲਗੇ ਪਿਆਰੁ ((ਆਰ)॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

<<(ਘਰਾਂ #ਨੂਹਾਂ 2? ਪਰਮਤਮ-ਨ੍ਰੂਖ ਅਤਗੁਰੂ ਨੂੰ: (ਆਖਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਭਲ ਪਰਵਾਨ ਨਗੰ' ਕੱਤ; ਅਤੇ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਕਦ /ਏਜ; ਲਤ ਦਿਸ 

ਇਸਨਾਨੁ (/£ਰਨਾਨ) _. ਦਾਨੁ (ਟਨ) ਜੇਤਾ ਕਰਹਿ, (ਕਗੰ?? 
__ (ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ) ਨ੍ਹਾਉਣਾ ਸੈਰਾਤ _ ਜਿਤਨਾਂ ___ ਕਰਨ 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ (ਮੁਆਰ)॥ 
ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖੱਜਲ,ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

... (ਉੱਠ) #ੰਤਨਾ ਛਾਂ ਤਰਲ /ਏਕਨਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪਨ ਅਟਕ (ਧਰਮ ਕਰਨ? ਕਰਨ; (ਸਭ) ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ, 
ਭਾਵ' ਭਰਨ ਡੁਲੀਖਆਂ /ਵੋਲ' #ੱਸ਼ਲ #ੁਆਗੀ ਹ/... ਰ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ _ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ, 
ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ _ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ __ਕਰ ਦੇਵੇ 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਰ ਪਿਆਰੁ (/(ਆਰ)॥ ਰਿ 
ਤਦੋਂ 'ਲਗਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ ਇੰ 

ਇੱ 

1 

.- (ਹਾੰ ਲੰ? ਵਹੰਹ੍ਗਾਰ ਲ ਆਪਣਾਂ 6/ਰਰ ਕਰ ਜੌਣ; ਤਾਂ ਨਨਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਨਾਇ ਹੈ, ਕੁਝ 
(ਅਤੇ ਜੰ ਨ ਕੱਜਲ ਤੁਆਨੀ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹ/4.. ਰ੍ 
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ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਸ) ਸਮਾਲਿ(ਨਮਾਲ? ਤੂ, ਤੂ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ 

ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ(ਨੋਤ? ਅਪਾਰਿ(ਅਾਰ)0੫॥੨੦॥੫੩॥ 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਬੇਅੰਤ, ਅਤੁੱਟ 

..-ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਅਨੰਤ “ਆਰ ਰਾਠੰ; ਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੈ#ਰਨ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ /6ਤ' /ਚ /ਟਕਾ ਕੰ ਰੱਥ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਿਗੀਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਅਨਲਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ ਰ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਕਿਸੁ(ਕਸ? ਹਉ (5੬? ਸੇਵੀ, (ਸੰਦਾਂ? ਕਿਆ  ਜਪੁ(ਨ੦) ਕਰੀ, (ਕਗੰ? 
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਕੀ ਜਾਪ ਕਰਾਂ 

ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ(;ਡ੬? ਜਾਇ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਕੇ 

ਆਤਓਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਲਾਕੇ £ੰਡਦਾ ਹ!, ,#' ਨੰ" ਕਸ ਦੀ ਸੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਟਾ ਲਾ ਕਰਾ? (/ਨੈਸ਼ ਨਾਲ 
ਵਾਹਹਿਗੁਰੂ-/ਮਲਾਪ' ਦੀ #ਵਸ਼ਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱ ਜਾਣ)... 

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ(#ਨ) ਲਈ, (ਲਈ?) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ ਪਰਵਾਨ ਲਵਾਂ 

ਵਿਚਹੁ (/ਵਠਨੁ? ` ਆਪੁ (ਆ੦) ਗਵਾਇ ॥ 
ਦਿਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਗਵਾਕੇ 

ਰ੍ ....(ਸਉਗੁਰੂ ਲੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤਾ ਲਵਾੜ #ਲਦਾ ਨੰ)? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਹਉਨੀ' ਨੂ /ਮਟਾਕੇ, #ਉਗੁਰੂ ਟਾ ਹੁਕਮ 

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ, 
ਇਹੋ ਖ਼ਿਦਮਤ, ਟਹਿਲ _ ਨੌਕਰੀ 

ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਵਸੈ ਮਨਿ(ਮਨ? ਆਇ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਆਕੇ 



-. (ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਰੁਕਨ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ? .ਏਹਾਂ ਨੰ (ਸਤਗੁਰ 0) ਠਹੈਲ ਅਤੇ ਚਾਕਗੀ ਰੰ, (ਲੋਨ ਨਾਲ) 

ਪ੍ਰਭਾ ਭੁ-#ਨਰਨ /ਵੈਚ` ਨੱਤ /ਚ /£ਕ' ਲਾਂਦਾ ੈ/... 

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ(#੧) ` ਪਾਈਐ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ _ ਤੋਂ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਸਚੈ ਸਬਦਿ (ਸਭ? ਸੁਹਾਇ॥੧॥ 

ਸੱਚੇ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਹਣਾ ਲਗੀਦਾ ਹੈ 

...(2ਲ) ਭੂ ਨਸ਼ਨਨ ਤੱ ਹੀ ਆਤਨਕਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਝਦ' ਦੀਂ ਸ਼ੱਤ-#0੪ਆ ਰਾਗੀ 

੍ (ਆਤਮੀਕਾ ਤੱਡ ਤ)? ਸ਼ਰਣ ਲਗਾ ਹੰ/... 

ਮਨ __ ਮੇਰੇ, __ਅਨਦਿਨੁ(ਅਨ£ਨ) _ ਜਾਗੁ (ਨਾਗ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਚੇਤਿ(ਚੌਤ੭॥ 
ਚਿੱਤ __ ਆਪਣੇ __ਦਿਨ ਰਾਤ _ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਅਰਾਧ 

੨੨੨ਓ/' ਮਠੈ #ਨ/ /ਇਨ ਰਾਤ, ਭਾਵ ਹਰ ਪਲ ਜਾਗਦਾ ਰਹੁ, (ਅਰਥਾਤ #7ਗਇਆਫਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੱ“ ਨੁਲੰਤ` 

ਰ7ਓਕ) ਪ੍ਰਡੂ ਦੀ #ਰਾਧਨਾ ਕਰ /... 

` ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਖਿ(ਰ%? ਲੈ, 
ਸ੍ਰੈਦੀ (ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ) ਫਸਲ ਬਚਾ ਕਰ 

ਕੂੰਜ ____ ਪੜੈਗੀ (ਪੜੰਗ? __ ਖੇਤਿ(#ੰਤ90੧॥ 
ਕਾਸ਼ਨੀ ਰੰਗਾ ਇਕ ਪੰਖੇਰੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 

_ ਰਹਾਉ॥ 
ਠਹਿਰਾਉ 

.--(ਹੌਰੈ #ਨਾਂ/ ਆਉਓਗੁਰੂ ਟੇ #ਟ ਆਲਣੇ #ਭ' ਗਿਲੇ, ਜਨਿ 
ਤਾਂ (ਮ70ਆਂ ਤੂਂ ਕਾਰਾਂ ਲ? ਤਨ ਕੈਨ ਵੇਲੇ ਦੀ (ਤੋਗਾਂ ,£ਨ) ਫਸ਼ਲ ਨੂੰ” ਨਸ਼ਟ ਕਰ' ਦੌਵੋਕ?/... 

ਮਨੋ . _ਕੀਆ(ਕਆ? ਇਛਾ(/£ਡ? ਪੂਰੀਆ, (ਉੂਗਅ? 

ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ(ਭਰਸੂਰ)॥ 
ਵਿਆਪਕ, ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ 
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.... ਪੂ ਭਲ ਰਾਗੰ' ਆਤਨਕਾ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛਆ?, ,ਉਤ ਦੀਆਂ ,ਟਂਛਾਵਾਂ ਨੂਰੀਆਂ ਹੋਂ ਲਾਂਦੀਆਂ 
ਰਨ; %ਤ ਜੁਰਾ-ਸ਼ਝਟ' ਠੇ ਓਪਦੋਸ਼ ਰਾਗ (ਹਰ' ਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 2 /ਆਪਕਤਾ ਅਨੁਭਵ' ਹੁੱਦੀੰ ਹੰ/... 

ਭੈ ਭਾਇ ਰ੍ ਭਗਤਿ (ਭਗਤ? ਕਰਹਿ(ਕਗ/ਨ? 
ਅਦਬ,ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਦਿਨ (/£ਨ) _ਰਾਂਤੀ, (ਰਾਤ?) 

ਦਿਵਸ ਰਾਤ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ _ ਵੇਖੈ ___ਸਢਾ __ ਹਦੂਰਿ(ਰਦਗ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ __ਦਿਖਦਾ ਹੈ `ਰਗੇਸ਼ਾਂ _ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ 

ਵਸ... 

(ਲੇ. ਈਸ਼ਰ ਦ?) ,ਨੈਰਮਨ' ਭਉ ਨੇਤ; ਪ੍ਰੰਆ ਭਗਤਾਂ ਕਰਟੋ ਹਨ; ਉਤ ਰਹ ਨਾਂ ਨਰ 
ਨਾਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੈ ਹਨ/... 

ਸਚੈ(ਨੱਠ? ਸਬਦਿ(ਸਕਦ) ਸਦਾ ਮਨੁ(#ਨ) ਰਾਤਾ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਤ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਭ੍ਮੁ(ਝੂਆ” ਗਇਆ __ ਸਰੀਰਹੁ (ਨੰਗਾ? ਹੁ ਦੂਰਿ(ਦੂਰ)8 
ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ __ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪਰ੍ਹੇ 

.--#ਟਾ-7ਬੈਰ' ਪਰਸਾਤਨਾ /ਵੇਲ' ਹਨੰਲ਼ਾਂ /ਨੱਤ' ਗੱਗਆ' ਗਹਿੰਦਾ ਹੰ. ਅਤੇ (ਇਨਾ ਨਾਲ਼ ਨੌਰੋ? ਨਗੀਰਾ /ਵੋਚਾ ਸਭਾ 

ਝਨਮ ਭੁੱਖਾ (ਤਾਣ ਨਧਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ? ਭੂਰ ਹਾਂ ਕਲੀ ਨ... 

ਨਿਰਮਲੁ (ਨੈਰਮਨ? ਸਾਹਿਬੁ (ਨਾਨੜ? ਪਾਇਆ, 
ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਸਾਚਾ ਰ ਗੁਣੀ _ ਗਹੀਰੁ (ਨਗਰ? ॥੨॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ 

-.-(ਓਤ' ਟੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੱਣ ਨਾਲ਼, 1 ਇਵ ਨਟਾ-ਸਕੰਗ, /ਗਮਲ ਸੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਲਿਆ ਨੰ... 

ਜੋ ਜਾਗੇ, ਉਬਰੇ , 
ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਉਰ ਉਭਰ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ 

2 
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੫੦ ਵੰ << ੨੭੦ ਪੇ 

'ਸੂਤੇ ਗਏ ਰ ਮੁਹਾਇ॥ 

ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ 

--/ਇਹੜ' (%0ਲਆ ਦਾ ਰਨੂੰਗੀ /€ਲ, ਨਾ ਨਨਰਨ` ਰਾਠੰ? ਨੁਲੰਤ' ਗਹੇਂਟੇ ਹਨ; ਹਾ (ਨੱਨਾਰ ਨਾਗਰ 3? 
ਤਰ ਲਾਂਟੇ ਹਨ; (%ਰ) ਨ (ਆਪਣੇ ਜੀਫਨ /ਵਲ, ਕਾਰਾਂ ਈਂ ਨੰਦ /ਵਲ? ਨੁੱਤੇ ਗਹੈਂਦੇ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ 
ਅਨਸ਼ੰਲ ਯੀੰਵਨ-ਨੂਨੰ /ਵਕਾਰਾਂ ਵਲ? ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਸਚਾ।ਸੱਠਾ? ਸਬਦੁ, (ਕਰਦ) ਨ(ਨਾ? ਰ ਪਛਾਣਿਓ, 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ 

ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਵਿਹਾਇ॥ 
ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਗਈ ਵਿਹਾ ਗਈ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ 

,..ਨਹਾਂ ਨੋ? ਨਦਾ-ਯਉਰ ਪਰਮਾਤਨਾ ਲੀ ਘਓਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕ6£ (ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਦਨ? ਨੁਪਨੇ ਵਲ ਭਤਸ ਹੈਂ 6ਆ/... 

ਸੁੰਵੇ(ਨੱਏ? ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ, 
ਖਾਲੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ` ਪਰਹੁਣਾ 

ਜਿਉ(/ੈਉੱ? ਆਇਆ, ਤਿਉ।/56? ਜਾਇ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਹੀ ` ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੂਰ ਜਾਂਦਾ 

(ਨਕਲੀ ਲਵਾਂ ਦੰ /ਝੰਦਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ), ਨੁੱਨੇਂ ਘਰ ਏ ੫ਰਹੁਣੈ ਵਾਗ (ਹੁੰਦ ਹੈ, ਨ? ਨੱਖਣਾ ਨੰ ਘਰ 
/ਵਚਾ ਆਉਂਦਾ 2, ਅਤੇ ਸੱਖਣਾ ਨੰ ੫ਰ` ਤੱ” (/ਨੈਰਾਸ਼' ਹੱਕ ਖਾਨ ਹੱਝ 2? ਟੂਰ ਲਾਂਟਾ ਹੰ/... 

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ,(ਜਨਨ) ਬਿਰਥਾ ਰ ਗਇਆ, 

ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲਾ _ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ _ _ਚਲੇ ਗਿਆ 

ਕਿਆ ਮੁਹੁ(£ਨ? ਦੇਸੀ ਚ ਜਾਇ॥੩॥ 
ਕੀ __ਮੂੰਰ -__ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਾਕੇ 

<.#ਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ, (ਰੂ ਤੱ ਧ/#' 2) ਜਨਮ /ਵਅਰਥਾ ਨਾਂ ਚਲਾ ਜ਼ਾਂਟਾ 2 ਕੂ ਡਾ 
ਬੰਨੱਓਤਾ ਕਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਗਾਹਾ /ਏਲ? ਸਾਕ ਕ# ਮੂਹ /ਇਯਾਲੰਗਾ?... 

ਸਭ ਕਿਛੁ , (/ਕੈਛ) ਆਪੇ ਆਪਿ(ਆ੫੭ __ ਹੈ, 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
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ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ(/ਫਲ) ਕਹਨ (ਕਹਨ) ਨ(ਨ? _ ਜਾਇ॥ 
ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

,,(ਇਰਅਲਲ ਓਹ' ਪਰਮਾਤਮਾ? #ਭਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆ< ਹੈ, (ਭਾਵ ਸ਼ਰਝ' ਕਲਾ ਨਰ ਹੈ, ੫ਰ ਲੰਢ? ਹਉੰਨੀ _ 
/ਵੇਰ' (ਫਨਿਆਂ ਹੱਣ ਕਰਕ, /ਏ2) ਨਗੀੱ' ਕ' ਸਕਣਾ (/ਕ' ਵਹਿਗੁਰੂ ਸਭਾ ਕੁਝ ਕਰਨ` ਦੇ ਨਸਰੱਝ ਹੈ)... 

।| ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਏ) ਪਛਾਣੀਐ, 
`_ ਸਤਿਗੁਰੂ __.__ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ___ ਪਹਿਚਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ 

ਦੁਖੁ (੬੫) ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ(/ਏਰਹ? ਗਵਾਇ ॥ 
ਕਲੇਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਕੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ 

_...(੪ਰ ਨ ਗਲ ਛ?? ਪਹੇਚਾਣ, ਅਤਗੁਰੂ ਦੀ /ਨੱਖਆ' ਰਾਨੰ; ਹਉਲ਼ੀ ਨੂੱ` (/ਹਰਦੋ? /ਵੋਰ' ਨਟਾ ਕੰ ਗੰ 

ਆਉਂਦਾ? ਹੀ/... 

ਸਤਗੁਰੁ ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਨਿ (ਸੋਨ) ਆਪਣਾ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਂਵਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਆਪਣੇ 

ਹਉ (ਹਉ? __ ਤਿਨ(ਐਰ੍ਹ) ਕੈ ਲਾਗਉ (ਲਾਗ? ___ ਪਾਇ(੫੦ਇ? ॥ 

(ਨੰ? ਆਪਣੇ ਤਗੜ ਨੂੰ ਸ਼ੰਢਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਰਾਹਣੇ ਹਨ; ਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਚਰਨਾ ਲਗਦਾ ਰਾੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਦਰਿ(ਦਰ) ਸਚੈ (ਸੰ? `_ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ, (ਗ$? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸੱਚ __ ਸਰੂਪ ਹਨ 

ਹਉ(ਹਉੰ? ਤਿਨ(ਤਨ੍ਹ੭ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ (ਜਾ? ॥੪8॥੨੧॥੫੪॥ 
ਮੈੰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

--9./ ਨਾਨਕ/ ਮੰ ਉਨਹਾਂ ਤੱ ਕੁਰਲਾਨ' ਲਾਂਟਾ ਹ$ ਸੈਂ ਨਵਾ-ਸਥੈਰਾ (ਪੂ ਏ)? ਦਰ ਤੇ ਗਨਿਆਰ' (ਹੱਕ 

ਪ੍ਰਭ) ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਸਿਗੰਰਾਗ) ` ਮਹਲਾ(ਅਟਲ? __ ੩ੇ(ਤਜ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ` ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਤੀਜੀ 
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ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ (ਵਖ਼ਤ) ਵੀਚਾਰੀਐ, 
ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ 

ਤਾ।ਤਾ? ਕਿਤ (ਕੈਛ) ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ।ਭਨਤ)? ` ਹੋਇ॥ 

ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ___ ਹੋਏਗੀ 

ਸ਼ੰਕਰ (/ਸੈਮਰਨ` ਕਰਨ ਲਲੀਂ ਕੱਲੀਂ ਆਸ? ਫਕਤ ਤੋਂ ਸਨ ਣੂੱ ਨੰ /ਏਲਾਰਦੇ ਰਹ, ਤਾਂ #ਰੜੇ ਫੋਲੋ ਭਗਤਾੰ 
ਹੱਈਗਾਂ ? (ਡਾਵ' /ਫੈਚਾਰਾਂ ਗੀ ਗਣ ਲਾਣਗਆ? ,ਕੈਨੇ ਵਲੋ ਵ /ਨਮਰਨ ਨਹ ਸਕੰਨਾ/)... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ, (ਲੱਤਆ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਇਆਂ, ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ 

ਸਚੇ (ਨੱਚ? ਸਚੀ(ਸੱਚ? ਸੋਇ॥ _ 
ਸਚਿਆਰ, ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ਸੱਚੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ,ਕੀਰਤੀ,ਜੱਸ 

---(ਏਰ' #ਸਲ) /ਏਨ ਰਾਤ, ਭਾਟ ਹਰ ੫ਤਾ (ਸੱਠ ਪ੍ਰਭੂ ਦ$? #ੱਟਗਾਂ /ਉਲ' ਕੱਲੇ ਗੋਇਆ ਨਿਆਰ' ਅਥਵਾ 
ਸੰਰਾ-ਸਰੂਪ ਨੰ ਹੈਂ ਲਾਈਟਾਂ 2, ਅਤੇ (2ਵ? ਨਟਾ ਗਹੈਣ ਵਾਲਾ ਨੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦਾਂ ਟ/... 

ਇਕ (/ਏਕ) ਤਿਲੂ (ਤਲ) ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, 

ਇਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਪ੍ਰਭੂ) ਭੁੱਲ ਜਾਏ 

ਭਗਤਿ (ਭਤ) ਕਿਨੇਹੀ ____ ਹੋਇ॥ ਰ 
ਭਗਤੀ,ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਏਗੀ 

(ਕਰ) /£ਕ' ਪਲ ਭਰ ਲਈਂ €0. ਪਰਤਿਆ ਡੁਲ ਲਾਏ ਤਾੰ /ਡਡ ਉਹ ਕਾਹਦਾ #ਗਤਾ ਹੱਈ7?... 

ਮਨੁ (ਨਨ) ਤਨੂ(ਤਨ) ਸੀਤਲੁ(ਲੰਤਲ) ਸਾਚ _ __ ਸਿਉ, (ਨਉ? 
ਚਿੱਤ _ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਨਾਲ, ਸੰਗ 

ਸਾਸੁ (ਸਾਨ) ਨ।ਨਾਂ? __ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਸਾਹ _ ਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ 

.--(ਲੰਕਰ) ਕੱਈਾੰ ਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਠਿਆ' ਦੀ ਯਾਦ ਤੱ“ ਨਨਾਂ /ਨਰਲਾ ਨਾਂ ਲਾਏ, ਤਾੰ ਮਨ ਤੋ ਤਨ (/ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨਾੰ 

5? #ੱਤਲ ਹੱ ਲਾਣੰਨਾ; ਨਦਾ-ਸਭੇਰ' ਪ੍ਰਡੂ ਨਾਲ (ਪੂਰੱਤਿ ਭਣ ਆਵੰਗ?)... 
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ਮੇਰੇ - ਮਨ, __ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ਨਾਮੁ।ਨਸ) ਧਿਆਇ ॥ 

__ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ __ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ _ ਧਿਆ, ਅਰਾਧ 

.-6/' ਮਰੈ #ਨ/ ਪੂ ਟਾ ਨ /ੈਸਰ/... 

ਸਾਚੀ _ਭਗਤਿ(ਭਤ) ਰ ਤਾ(ਤਾ? ਥੀਐ, 
ਸੱਚੀ,ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾ? ਹਰਿ(੭ਠ) _ਵਸੈ ___ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜੇਕਰ ਪਰਭੂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਠਹਿਰਾਉ 

_...ਐੰਕਰ ਹਗਾਂ ਨੱਤ /ਵਚਾ ਆਕੀ ਫ਼ ਸ਼ਾਵ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਸਦਾ ਗਹੈਣ ਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਰੰਲੀੰ ਹੰ/... 

ਸਹਜੇ (ਨਨ) ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ, ਰ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ . __ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਉਣੀ ਕਰੀਏ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਕਰੀਏ 

ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਲ ਨਾਮੁ/ਨ%? ਰੱ ਬੀਜੁ (ਸਜ) ਪਾਇ॥ 
ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ` (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਬੀ, ਤੁਖ਼ਮ ਪਾਈਏ 

.-#ਤਨਕਾ' /ਟਕਾਓ (ਵਾਲੀ ਅਵਸੜਾ) /ਵੋਚ (ਨਾ#-#ਸ਼ਰਨ ਝੰਜਿਣ ਲਈ /ਨੈਰਣੇ ਰੂਪ?) ਥੌਤ' ਨੂੰ” /5ਆਰਾ 
ਕਗੀੰਏ, ਅਤੇ /ਫਰ ((ਕਆਰ ਹੱਟ ਐਤ' /ਫਲ)? ਸਦਾ ਗਹਿਣ' ਵਾਲੇ ਵਾਹੇਜੁਰੂ ਦਾ ਨੈਮਆਰਨ ਰੂਪੀ ਲੰਜ' ਪਾਈਏ... 

ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ, 

ਮਨੂਆ(ਨੁਆ? ___` ਰਜਾ, (ਰੱਸਾ). ਸਹਜਿ(ਅਨਜ) ___ ਸੁਭਾਇ॥ 
ਮਨ ` ਰੱਜ ਗਿਆ ਨਿਰਯਤਨ __ ਸੁਭਾਵਿਕ 

-.(ਇਲ ਤਰਹਾਂ ਬੱਲੀ ਹੱਛੀਂ ਨ ਫ$? ਯੋਤ£ ਬਹੁਤ ਲੱਮਣੀੰ 2, ਅਤੇ (ਨਨੁੱਈੰ ੭ /ਨਰਣਾ ਅਜ ਨੁਭਾ ਗੰ 
(ਨੌਮਰਨ ਦਏ ਆਤਨਿਕ-ਅਨੰਦ ਨਾਲ)? ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹ/... 

ਗ੍ਰ ਕਾ ___ ਸਬਦੁ(ਸ਼ਭਲ) ____ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਨਤ) ਹੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਸਿਖਿਆ) __ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਤੁ(ਨਤ) _ ਪੀਤੈ ___ ਤਿਖ(8੩) ਜਾਇ॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ _____ਪਿਆਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
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ਆ #ਸਨੂੱ ਪੰਣ ਨਾਲ (ਆਤ#ਕ? ,(ਆਲਾ ,ਉਪਤਾ 

ਰੰ ਸਾਲਾੰ ਠੰ/... 

ਇਹੁ (22) ਮਨੁ(ਮਨ) ਸਾਚਾ ਸਚਿ(ਸਰ਼) ਰਤਾ(ਰਤਾ), 
ਇਹ ਚਿੱਤ __ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ __ਰੰਗ ਕੇ 

ਸਚੇ ਰ _ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥੨॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਟਿੱਕਿਆ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

.... ਡਰ '#ੱਤ; #ਟਾ-ਭੈਰ' (ਪਰਮਾਤਮ ਨਾਨ /ਵੋਲ? ਰੰਨ ਲੇ ਨਆਨਆਰ ਹੈਂ ਜਾਂਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਟਾ ਗਹਿਣਾ 

ਫਾਲੇ ਪਰਮ਼ਾਤਾਆ ਵੈਨ ਗਨ ਨੋਟਆ ਗਉਇਾ ਨੰ/... 

ਆਖਣੁ (ਆਖਣ) ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣ) ਬੋਲਣਾ, 
ਕਥਨ ਵਖਣਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ 

ਸਬਦੇ (ਖ਼ੜਏ) ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟਿੱਕਿਆ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 

.--(%/ਨਹੈ ਰੱਲ ਰਤੜੇ ਭਗਤ ਲਨਾਂ ਦਾ? ਕ/ਹਣ; ਦੋਖਣਾ ਅਤੇ ਬੱਲਣ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੇ ਸ਼ਬਦ /ਵਠ' ਨਾ 

ਹੱਠੇ (ਨੁਰਨੀਂਖਾਂ ਵਾਂ? ਹੁੱਟਾ ਹੈ/(ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਨ ਨੁਰ-ਓੱਪਣੋਸ਼ ਅਨੁਨਾਰ' ਹੱ ਲਾਟ ਹ/2... 

ਬਾਣੀ ___ਵੱਜੀ(€ੱ$)? __ ਚੁ (ਭਰ? ਜੁਗੀ,(ਨੁਲੰ? 
ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਚਾਰੇ `_ਜੁੱਗਾਂ ਵਿਚ 

ਸਚੋ ਸਚੁ(ਅਓ) ਸੁਣਾਇ॥ 
ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ 

---(9/0ਹ' 76ਆਰ' ਰਖ) ਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਹੇ ਹੱ ਝੱਲ; ਲਹੁੰ` ਨੁਗਾੰ /ਵੈਲ, (ਤਾਣ ਸਫਾ ਲਉ) ਪੂਨੈਂਹ 
ਹੀ ਸਾਂ ਗਰ... 

ਹਉਮੈ _ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਇਆ, 
ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ___ ਹੋ ਗਿਆ 

ਸਚੈ ਲਇਆ ਮਿਲਇ॥ ```ੇ.ਤ`] |... 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ __ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲ, ਲੀਨ 
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(ਨੈਨਾ #ਰਬਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਟਾ-ਅੰਰ' ਪੁਣੂ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰ /ਵਚ ਲਾ ਲੰਦਾ ਹੈ, ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੀ 
_ #ਤੇ ਨੰ ਸੱਠ #ਟ' ਲਾਂਟੀੰ ਹੈ/... 

ਤਿਨ(#ਨੁ? ਕਉ ਮਹਲੁ (ਅਨਲ) ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ) ਹੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰ ਹੈ 

ਜੌ ਰ ਸਚਿ(ਸੱਲ) ` ਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 
ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) __ਵਿਚ __ ਰਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ 

...ਹੜ (ਧਰ#-ਸਾਧਕ? ਸ਼ਟਾ-ਸਰੈਰ' ਪ੍ਰਭੂ /ਵਚ /ਨੋਆਨ ਲਗਾਕੇ ਰਥ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ” ਪਰਪ਼ਾਤਮ-ਠਲੂਗੀ 
/ਵੈਰਾ /ਨੋਫਾਨ /ਨ#ਲਦਾ' ਹੈ... ਰ 

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ।ਨਨ? ਧਿਆਈਐ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ `__ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ 

ਵਿਣੁ ,/੬ਣ) ਕਰਮਾ(ਕਰਮ£ ਪਾਇਆ `ਨ(ਨਾਂ) ਜਾਇ॥ 

| ਅਕਾਲ ੪ਰੜ ਲ?) ਕ੍ਰਪਾ-ਉਸਨੀੰ ਟੁਆਰਾ ਯੀ (ਵਾਗੁਰੂ) ਛਾ ਨ ਐਆਲੀਟਾ ਰੰ, ਅਤੇ ਨ ਐਨਾਂ 
` (6ਗ) ਭਾਗਾਂ ਤੱ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀੰ ਹੁੱਦਾ/... 

ਪੂਰੈ ਛਾਗਿ(ਭਾਗ)? ਸਤਸੰਗਤਿ (ਸ਼ਤਸੰਨਤ? ਲਹੈ 

ਪੂਰਨ __ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) __ ਭੇਟੈ ___ ਜਿਸੂ(ਨਲ) ਆਇ॥ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ/(/ਨਸ਼ ਨਾਲ /ਹੋਰਦੇ /ਨ ਨਾਲ ਨੈਮਰਨ ਦੀ ਲ/ਹਰ ਲਲਦਾ ਗ/ਹਂਦੀੰ ਹੈ/)... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) _____ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ, (ਗੱਤੇਆਂ? 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆ 

ਦੁਖੁ(£੭ ਬਿਖਿਆ ਵਿਚਹੁ ।#ਰਹ? ਜਾਇ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
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(ਆ ਸਬ ਆ |) 

..-(#7ਹ #ਤਨਗਾੰ /ਨਨੂੀਤਿਆਂ ਦੋ? /ਟਨ ਰਾਤ (ਭਾਵ ਹਰ ਦਲ, ਪ੍ਰਠੂ) /ਨੈਮਰਨ /ਇਚ' ਰੱਲ ਹੱਣ ਕਰਕ, 
/ਹਰਟ /ਵੇਚ (/ਵੈਕਾਰਾਂ ਰੂਪ?) ਸ਼ਹਿਰ ਛਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਸਬਦਿ(ਸ਼ਲਦ)? __ ਮਿਲਾਵੜਾ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲਾਪ/ਮੇਲ 

ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ(ਨਨ) ਸਮਾਇ॥੪॥੨੨॥੫੫॥ 

ਨਾਮ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ 

--ਓ/ ਨਾਨਕ/ (ਨਰ? #ੜਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ /#ਲਾਪ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (/2ਵੇ” ਪ੍ਰਡੂ ਦੋ? ਨਾਨ ਨੈਨਰਨ ਰਾਗੀ; 

ਨ /ਵੇਚ (ਭਾਵ ਨਆ “ਰਮਤ? /ਏਲ' /ਨੇਵਨਨਨ ਹੈ ਨਾਣੀਟਾ ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਹੇਨਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ(/ਨੂ? ਰ ਪਾਇਓਨੁ , (ਪਾ£5ਨ) 
ਆਪਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ, ਅਦਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਜਿਨ(ਨ੍ਹ) ਗੁਰ ਕਾ ___ਸਬਦੁ(ਰਝਟ) ਬੀਚਾਰਿ(ਡ/ਜਾਰ) ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਮਝਿਆ 

/ਨੈਨੂਾਂ (ਹਰ#-ਨਾਹਕਾਂ ਨ) ਅਤਗੁਰੂ' ਦਾ ਛੜਦਾ-ਓ੫ਣੋਸ਼ /ਵਚਾ/ਰੇਆ' ਹੈ, (ਪੂਤ ਨੇ ਉਨੂਾਂ ਦੇ /ਨਗਇਆਂ ਅੰਦਰ) 

ਆਪਣਾ ,ਨੈਰਮਲ ਡੰ ਅਦੜ' /ਟਕਾ /ਏੱਤਾ ਹੈ/... 

ਸਤਸੰਗਤੀ(ਸ਼ਤਨੰਨਤ?? ਸਦਾ ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਰਹੇ, 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ _ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਰ੍ ਸਾਰਿ(ਸ਼ਾਰ? ॥ 
ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 

ਉਡ ਗਹਂਦੇ ਹਨ/... 

ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਲੂ(ਮੌਲ) ਚੁਕਾਈਅਨੁ , (ਫ਼ਕਾਣੰਅਨ/ 
_ ਦੁਬਿਧਾ ਰੂਪੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ `__ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

; ਰਿ 

ਉਰ 
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ਹਰਿ(ਹਗ? ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰਿ(ਉਰਧਾਨ? _॥ 
ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰ ਕੇ 

.--(46ਨਹ ਭਰ ਸੱਢਹਆਂ ਦੇ /ਓੱਤ' /ਫਚ' ਸਹੇੜ ਨੰ? ਦੁਓਹਾ ਰਮਾ ਨੰਲ' ਦੂਰ ਕਰ /£ਤ ਹੈ, ਅਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ ਆਪਣ) /ਹੋਰਟੇ /ਵੈਲ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਕਰਕੰ, /ਏਕਾ /ਲਆ` ਹੈ /... 

ਸਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਚੁ(ਸੱਲ) ਮਨਿ,(ਮਨ) _ 
ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨ ਵਿਚ 

ਸਚੇ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? ਪਿਆਰੁ (//ਆਗ) 1॥੧॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ (ਸੰਗ) ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

(ਉਨਹਾਂ ਗਨਆਰ £ਰਸ਼ਾ? ਦੀ ਨਠਾ-ਆਭੈਰ ਪ੍ਰਡੂ` ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਂ ਜਾਈ ਹੈ, (ਨਸੇ ਕਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ? /6ੱਤ 
/ਵੈਲਾ ਨੱਚ ਪ੍ਰਡੂ ਵਨ ਨਾਂਟਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲ ਭਾਣਾ ਦੀ ਨੱਠ' ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੋਂ ਜਾਟ ਹੈ... 

ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 
ਹਉਮੈ 
ਹੰਕਾਰ 

ਮੈਲ(ਨੰਲ) ਭਰਨਾਲਿ(ਭਰਨਾਲ) ॥ 

ਮਲ -___ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 

4.-ਹ/ ਮਰੈ #ਨਾ/ ਸੱਨਾਰ' ਰੂਧਾਂ ਸਮੁੰਦਰ /ਵੋਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲ (ਡਗੀਂ ਪਲੀ 227... 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਨਿਰਮਲੁ (ਨੋਰਮਲ) ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ, 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਏ) ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ (ਲਫਾਰਣਹਾਰ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰ੍ ਠਹਿਰਾਉ 

(੩੪) ਹਗੰ ਪਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਟਾ ਹੀ ਨੁੰਦਰ ਨ੍ਰਪ ਹੈ, ਅਤੇ (ਓਹ) ਨਰ ਫ਼ੜਦ' ਰਾ (ਹਉਨੈ ਦੇ ਭਰਆਂ 
ਹੀਲਆਂ ਨੂੰ ਛੀੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨੰ &/ਵੈੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਝਰ) ਝਣਾਉਂਣ' ਵਾਲਾ ਹੈ /... ਰ੍ 

ਸਚ ਸਬਦਿ,(ਨਕਦ) ___ ਮਨੁ(ਮਨ) ਮੋਹਿਆ, ਰ 
_ ਸਦਾਂ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ/ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਪ੍ਰਭਿ(ਪੁ੭ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਮਿਲਾ,ਜੋੜ ਪਰਭੂਨੇ 
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੬ ੧ ੨ 7 ੨ 
੭ << _ ਅੰਕ ੩੫-੩੬ ਹੇ 

੭ ੧੩ ਵਟਾ ਹੂ ੧੩੩੨ 1 

(੩੨ ਰੇ ੪ ੫ 

(ਜਾਂ ਝ? ਤੇ ਮਨ ਪਰ ਤਕ, ਮਨ. ਦਿ 

ਹੂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ #ਲਾ (ਆ ਨੰ/... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ,(ਗਤੇਆਂ? 

ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿਚ `_ਰੰਗਿਆਂ 

ਜੌਤੀ ___ ਜੋਤਿ(ਜੰਤ) ਰਹ ਸਮਾਇ॥ __ 

ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿਚ ਸਿ 

ਇਨੇ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅੱਠ ੫/6ਗ, ਮਗ ਸਿ (ਜਿ (4ਡ7 
ਸੰਤ /ਏਚਾ ਲਨ ਹੱਲੀਂ ਗੰ ਨੰ/... ਰ 

ਜੋਤੀ ਹੂ? ਪ੍ਰਕੁ (ਪਭ) ਜਾਪਦਾ, 
ਜੋਤ ਦੁਆਰਾ _ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ 

ਬਿਨੁ (ਨਨ) ___ ਸਤਗੁਰ __ ਬੂਝ ਨ।(ਨ£) ਪਾਇ॥ 

. ਪੂੰਝ ਭੱਟੀ ਰਾਠੰ` ਪ੍ਰਨੂਲਤਾ ਹੱਠੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦ) ਪ੍ਰਕਾਲ਼ ਰਾਗੀ 26 ਦਿ 
। ਪਰ ,ਇਹ #ਖ਼ਡ ਸਤਗੁਰੂ` (ਦਾ /ਨੱਠਿਆ ਤੱ? /$ਨਾਂ ਨਠੀੱ' ਹੰੱਦੀਂ/... 

ਜਿਨ(ਨਨ੍ਹ) ਰ ਕਉ `__ ਪੂਰਬਿ(£ਰਲ) ਲਿਖਿਆ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ 

ਸਤਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ _ ਆਇ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ 

/ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਹ ਭਾਵ ਧਰ ਦਰਗਾਹ (ਭਾਗਾਂ ,ਓਫ? ,ਨਿਮਆਂ ਤਟ, ਸਤਗੁਰ ਨਾਂ ਰੂ ਆਕੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਇਾਂ ਰੰ... 

_ ਵਿਣੁ ਵਣ) ਨਾਵੰ(ਨਾ$? __. ਸਭ ਡੁਮਣੀ, 
ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ 

ਦੂਜੈ ` ਭਾਇ ਖੁਆਇ॥ 
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(੨ ੮੩ 2 ਦਾਲ 

---(ਖੋਰਨਾਤਨਾ ਦੀ ਬੰਗਾ ਤੱ ਝਗੌਰ) ਨਡ' ਦੁਨੀਆਂ ਦ/ਓਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ /ਵੋਰਾ ਹੈ/ ਦੂਨੰ-ਭਾਉ ਭਾਵ 
ਪਰਨਾਤਨਮ' /# ਆਰ ਨੂੰ` ਛੰਡਕੰ, #ਆਆ ਦੇ ਲਗਾਓ ਕਰਕੇ ਖੱਲਲ ਭਆਰ ਹੈ ਰਗ 2 /... 

ਤਿਸੂ(/ਤਸ) ਬਿਨੁ ,/6ਨ) ਘੜੀ ਨ(ਨਾ? ਜੀਵਦੀ, 

ਤਿਸ(ਪ੍ਰਭੂ) ਬਿਨਾਂ ਛਿਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇ' ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ 

_ਦੁਖੀ(ਉ#) ਰੈਣਿ(ਰੰਣ) ਵਿਹਾਇ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

(ਏਸ ਦੂੰਤਾ-ਭਾਫ ਦੀ ਖੰਨਲ #ਆਗੀ ਕਰਕ, ਉਸਦੀ ਜੰਢਨ ਰੂਧ?) ਰਾਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ /ਵਰਾ ਨੰ ਲੱਘਦਾੰ 
2. ਅਤੇ ਉਨ (ਪ੍ਰਭੂ #ਨਾਘ ਤ? /ਭਨ? ,£ਕ' ਘੜ ਏਾ ਣਾ, (ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਨ' ਅਨੰਦ ਵਾਲਾ /ਛਨ) 
ਵਾ ਨਸ਼ੀਡ ਨਹਾ ਹੁੱਦਾ:.. 

ਭਰਮਿ(ਭਰਨ) ਭੁਲਾਣਾ __` ਅੰਧੂਲਾ, 
ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਗਿਆਨਹੀਨ 

ਫਿਰਿ(/ਫਰ) ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਆਵੈ ਜਾਇ॥ 

ਦੁਬਾਰਾ ਰ੍ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--(੭7£ਆ ਰੂਧ?) ਡੁਲੋਸੇ /ਵੋਚਾ ਲਿਆ ਹੋਏਆ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਾਵ ਅਨਆਨ?, ਬਾਰ ਬਾਰਾ ਲੱਨਾਰ' ਤੋ ਲੱਮੇਣ 
#ਰਣ ਟੇ ਲੱਕਰ /ਵਜ' /£ਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਲਾਂਟਾ ਗਹਿੰਦਾ ਹੰ/... 

ਨਦਰਿ(ਨਟਰ? ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ (ਪਡ) ਆਪਣੀ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੀ 

ਆਪੇ ਲਏ 'ਮਿਲਾਇ॥੩॥ 

ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲਾ, ਜੋੜ 

-(ਜ ਨ) ਪਰਸਤਮਾ ਆਪਣੀ ,ਧਾ-ਉਕਣੀ ਕਫ ਫੋ ਤਂ ਉਡ ਆਪ' ਨੀ (ਸਭ ਪਏ ਭੰਡ ਨਵ 
ਹੂੰ ਦੀ ਆਪਣੇ ,ਉਚ) ੭ਲਾ ਲਾ ਠੰ4... 

ਸਭੂ(ਨਭ) ਕਿਛੁ(ਕੋਛ)? _ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ (ਦੇਖਟਾ) 

ਕਿਉ (8?) ਮੁਕਰਿ(ਮੁਕਗ? ਪਇਆ ਜਾਇ ॥ 
ਕਿਵੇਂ _ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ 
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&# ੪ ਸਾ ੭ ਅੰਕ ੩੬ 

ਤਾ ੨੨੩੨ 

੫ 

--(##76ਕਾ ਜੀਵ ਨ ਕੁੜ ਦੀ ਕਓਦੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਟੋ ਹਨ; ਪਰਨਆਤਆ? ਸ਼ ਨਭਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੁਣਦਾ ਅਤੇ 

ਵੌਖਟਾ 2, (/ਫਰ) ਉਨ ਤੱ' #ਨਕਰ' ਨਵੇ ਇਆ ਨਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਡਾਵ' ਨੰ ਗਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)... 

ਪਾਧੈ ਪਾਪੁ(੫੨੭ ਕਮਾਵਦੇ ,(ਕਮਾਂਡਏ) 

ਪਾਪੇ ਪਚਹਿ(ਪਲਹਾ?) ਪਚਾਇ॥ 
ਪਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ,ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮਿਟ ਜਾਣਾ 

....ਲੰ /ਏਨ ਸੰਨਾਰ #ਲ #ਰਫ)? ਕੁਕਰਮ ਨੰ ਕੁਕਰਨ' ਕਨਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਏਹ` ਕੁਕਰਨਾਂ /ਫੋਨ ਹੀ ਪਲਕ 
ਡਾਵ' ਨਾਲ਼ ਹੱਕ /0ਟ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ(ਪ੩੭ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ) `_ ਨ(ਨੱ? _ _` ਆਵਈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁੱਓ? ਬੂਝ ਨ(ਨ? ` ` ਪਾਇ॥ 

ਸਿ ਨ ਗਗਨ ਅਤੇ (ਉੱਸ 

ਹੂ ਆਪਣਾਂ /£ਸ਼ ਬੋਸਮਲਾਂ 0 ਮੂੜ ਭੂੜ ਨੀਂ ਨਹਾ ਆਉਂਲੀ/... 

ਰ ਜਿਸੁ/#ਸ/ ਵੇਖਾਲੇ, _____ ਸੋਈ `ਵੇਥੈ, __ 
ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਾਲਦਾ _ ਉਹੋ ਹੀ ` ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

ਨਾਨਕ, ਰ੍ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ$੧? _ ਰ ਪਾਇ ॥੪॥੨੩॥੫੬॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! `___ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ . ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਰਾ 

-->ਹ / ਨਾਨਕ/ /ਨਸ੍ਰੂ` (ਸਹੇੜ ਜਲ ਸਾ ਲਾਗੀ ਚਾਨਣ ਦੇ? ਫਿਰ ਕਰਾ ਦੋਵ, ਸੰਤ 
ਦੇ ਜਲਵੇ? ਦੌਖ' ਸਕਦਾ ਹੰ/ 

ਸ੍ਰੀਰਾਗੂ , (ਸ਼ੰਨਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਓਲਾ) __ ੩(ਤਜਿ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _____ ਤੀਜੀ 

ਬਿਨੁ (/ਝਨ੍) ਗੁਰ, __ ਰੌਂਗੂ(ਨੰਨ) ਨ(ਨ? ਤੁਟਈ, 
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ਹਉਮੈ ਪੀੜ _'ਨ(ਨਾ? ਜਾਇ॥ __ 

...ਅਤੰਗਰ ਦੇ ਓਟ ਆਗਰੇ ਤਾਂ ਐਨਾਂ ਨਾ ਰਉਨੀ ਦੀ #ਸਾਗੀ #ਤਲਾ ਡਛੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਉਲਟਾ ਏਰਦ' ਗੀ 
ਮੁੰੜਲਾ ਹੀ... 

ਗੁਰ `___` ਪਰਸਾਦੀ ਰ੍ ਮਨਿ(ਨ) ___ ਵਸੈ, 

_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ _ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ 

_ਨਾਸੇ `__ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ- ਰਹਿੰਦਾ _ ਲੀਨ ਹੋਕੇ 

..ਸਗੁਰੂ ਲਾਂ ,ਐਰਧਾ ਦੁਆਰਾ (ਪੂ /#ਮਰਨ) /ਓੱਤ' /ਏਚ` ਫਸਾ ਹੰ, ਵਨ ਪਦ ਉਸ 
__ #ੰਸਰਨ ,ਓਜ ਨੰ ,ਨਵਲਨਿ ਗਉੰਟਾ ਹੰ/... 

ਗੁਰਸਬਦੀ।ਜੁਰਸ਼ਤਲੰ? __ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਈਐ, _ 
_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ______ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਬਿਨ (ਕੈਨ) ' ਸਬਦੈ (ਸ਼ਝਦ? ਭਰਮਿ(ਭਰਨ) _. ਭੁਲਾਇ ॥੧॥ 
ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ _, ਭਰਮ ਵਿਚ _ ਭੁਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 

...ਸਉੰਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਟਾ ਦੁਆਰ”, ਭਾਵ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਨੀ” ਪਗਸ਼ਾਤਮਾ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਓਟ 
ਆਸਰੇ ਤੰ” /ਕੈਨਾਂ (ਜੰ ਆਇਆ ਦਏ? ਡਰਨ' ਡਲੌਬੇ /ਵਲਾ ਹੀ ਡਿਆ ਗਹੰਟਾ ਹ?... 

' ਮਲ ਚੋ, ਨਿਜ ਘਰਿ(੫)੭ _ __ ਵਾਸਾ ਰ ਹੋਇ॥ 
(4 ਹੈ! __ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਮਰੋ ਨ (ਰਗੜ ਰਸ ਰੀ? ਐਲ ਕਰ ਜਦ ਡੱਾੈਂ ( ਪਰਮ-ਧਲ ਅਪਰ 

ਹਦ ਹੀ 

ਨਾਮੁ(ਨ%? ਸਾਲਾਹਿ(ਨਾਲਾਹ) ਤੂਹਡ? . _ ਰਾਮ 
_ ਪ੍ਰੰਭੂ ਨਾਮ `_ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸਰਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ 

_ ਫਿਰਿ(/ਫਲ) ਆਵਣ ਜਾਣੂ (ਜਾਣ? ਨ,ਨ? _ ਹੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
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--(ਨ/ #ਨਾ/) ਤੂੰ ਪ੍ਰਡੂ ਨ%' ਦੀ ਨੈਫਤ' ਸਲਾਹ ਕੁ (ਡਾਵ' ਝੰਦਗਾ /ਵੋਲਾ ,ਟਕ) /ਫਰ' ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਲਾਣਾ, ਭਾਵ ਲਨ#' #ਰਨ ਛਾ ਲੱਕਰ ਨਗ ਹੱਏਨਾ/... 

ਹਰਿ(ਹਰ) _ਇਕੋਂ ਦਾਤਾ __ ਵਰਤਦਾ, 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੋਇ ॥ 
ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

---(ਸਾਰ ਕੂਹਨੰਡਿ /ਵੋਲ)? ਝ/ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ /ਏਕ' ਪ੍ਰਡੂ ਨੰ /ਫਲਰ' /ਹੈਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਕਾਰਜ਼ ਅਤ 
ਦੋਖ ਭਾਲ ਕਰ' /ਓਹਾ 2, ਉੱਸ 2" /£ਲਾਵਾ ਹੱਰ` ਕੱਲੀ (ਸਕਤ?) ਨੀ” ਹੈ/... 

ਸਬਦਿ(ਸੜਦ) ਸਾਲਾਹੀ, (ਸ਼ਾਲਾਨੰ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 

ਗੁਰ (ਸ਼ਬਦ) ਰਾਹੀ' ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਸਹਜੇ (ਅਟਜੇ? ਹੀ ਸੁਖੁ(੭੧) ਹੋਇ॥ 
_ ਸੁਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ __ (ਪਰਮਾਤਮ)ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

--#9ਗਾਰੂ' ਦੇ ਤਲਦ, ਭਾਫ ਗੁਰ-/ੱ੪ਆ ਰਾਠਾੰ` (ਪੁਝੂ 60 /ਨੈਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ; (੪ਰਆਾਤਨਾ) 

/ਓਰਦੇ ਇਨਾ ਵਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ,£ਏਸ਼' ਤਰਹਾਂ ਅਹਿਲ ਨੁਭਾ ਹੀ ਪਰਸਾਤਮ` ਅਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਮਤਾੰ ਹੁੱਈੀੰ ਹੰ/... 

ਸਭ ਨਦਰੀ ਰ੍ ਅੰਦਰਿ(ਅੰਦਰ) ਵੇਖਦਾ, 

ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਆਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ 

ਜੈ(6? ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ(ਏ) ॥੨॥ 
ਜਿਸਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਣ 'ਲਾ--“- ਦਾ 

ਰੇ --ਨਡਾ (ਨਾਰ ਦੇ ਲਵਾਂ ਨੂੰ” ਵਾਹਗੁਰੂ ਆਪਣ?) ,ਕਧਾ-,ਉਸਟੀੰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਨੀ ੫ਰ' ਨ%' ਦੀ ਝਸ਼ਨੈਸ਼, 
ਐਹੜਾ ਉਸ ਨੂ ਭਾ ਜਾਵੋ ਉਸ ਨੂ ਇਦਾ ਮ... 

ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗਣਤ ਹੈ, 
ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗਣਤੈ __ ਨਉ(ਨਉੰ? ਸੁਖੁ 6੨) ਨਾਹਿ(ਨਾਨ? ॥ 
ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰ੍ 
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..(ਉਨਆ ਟੇ ਪਸਾਰੇ ਟ) ਸਾਰਾ /ਹਸਾਲ' ,ਕੈਤਾਲ' ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰ੍ਆ 2, ਅਤੇ (#ਨ੍ਹਾਂ ਹਉਨੀ ਛੀਆ? 
/ਨੈਣਤੀਆਂ /ਣਤੀਆਂ ਰਾਗੀ ਕਦੇ ਆਤਮਨਕਾ-ਅਨੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀ ਹੱਈਾ/... 

ਬਿਖੁ (/8#) ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, 
ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣੀ 

ਬਿਖੁ (/6%) ਹੀ `__ ਮਾਹਿ(ਨ?? ਸਮਾਹਿ(ਨਮਾ??) ॥ 
ਤਰ __ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਇਹ ਵਜ 

ਫਲ ਗਾਂ ਗਲਤਾਨ ਗਹਿੰ ਹਨਾ/.. 

ਬਿਲੁ/8ਨ/ ਨਾਵੈ ,(ਨਾਫੋ? ਨਉਰੁ (ਨਰ) __ਨ(ਨ)9 ਪਾਇਨੀ, 

ਜਮਪੁਰਿ(ਨਮਖੁਗ? ਦੂਖ ਸਹਾਹਿ(ਸਟਾ?? ॥੩॥ 

(ਪੂੰਝ ਨ% &? ਨੈਸ਼ਰਨ ਤੱ /ਕੈਨਾ (ਹਨੀ ਗੁਨਤ ਨੱਕ, ਪਰਮਾਤਨ-ਨੂਥ ਵਾਲਾ ਕੱਟ?) ,ਕਾਣਾ ਨਗ 
_ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਨੀ /ਦਚ' ਗੰ ਤਕਲਟਾਂ ਗੰਹੰਟੇ ਗਏ ਹਨ/... 

ਜੀਉ ______ ਪਿੰਡ(6$) _ਸਭੂ(ਸਭ? ਤਿਸ ਦਾ, 
ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ ____ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ _____ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ___ ਦਾ 

_ ਤਿਸੈ ਦਾ ਰ ਆਧਾਰੁ (ਆਧਾਰ) 
ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੰਬੰਧ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

<<ਪੇਣ' ਅਤ ਨਗਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੀਂ ਦੀ (ਬਖਸ ਹ) ਨ 
ਛਾ ਗੰ) ਓਟ' ਆਸਰਾ ਹੈ/... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬੁੱਝੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ(ਏਆਰ 
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ਦੇ ਅੰਕ ੩੬ ੮ ੩ 
_ ਣਾ ੧੮੬੩. ੨੧੬: 

੧੨. ਆ” ਯੋ 

...( (ਸੱਠ? ਸਓਗੁਰੁ' ਦੀ ਕਰਮਾ ਨਾਲ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਝਕਲਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ /ਫੈਰ (ਨੱਨਾਰ ਤੱ? #ਕਤਾ 
ਹਣ ਦਾ ਟਰਵਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਡਲੀਣਾ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨ%) ______ ਸਲਾਹਿ(ਨਲਾਨ) ਤ੍ੰ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੁਸੀਂ 

ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ) ॥੪1੨੪॥੫੭॥ 

ਅੰਤਲਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ 

...ਨੇ/ ਨਾਨਕਾ/ ਤੂੰ (ਖੁ? ਨਨ ਦੀ #ਫਤ ਸਲਾਹ ਕ; /ਨੈਸਲਾ ਨਰੱਭਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਫ; ਕੱਠੀੰ ਅੰਤ ਅਤੇ 
ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਨਗ” ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,,ਨਕੰਰਾਨ) ਰ੍ ਮਹਲਾ(ਮ/ਨਲਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਤਿਨਾ/ਤੇਰੂ? ___ ਅਨੰਦੁ (ਅਨ) ਸਦਾ _ ਸੁਖੁ 6 ਹੈ, 
__ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ (ਪਰਮਾਤਮ) ਸੁੱਖ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਨਾ(ਨਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚੁ (ਸਨ) _ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਆਧਾਰੁ (ਆਧਾਰ)॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਓਟ, ਆਸਰਾ 

ਲਮਕ 29 ਨਾ ਰੂ ਨ ਨਾ ੬ ਅਗ ਉਹ ਨੀ ਤਕ 
ਅਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਨ' ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਹਿੰਦੀ ਹੈ/... ਰ੍ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ(ਫਭਲ) __ ਸਚੁ) ___ . ਪਾਇਆ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰੂ(/ਨਵਾਰਣਹਾਰ/ | 

ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

.-.ਏੱਬ' ਤਕਲਟਡਾਂ ਦੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਦਾ-ਅੇਰ' ਪਰਭੂ ਨੂੱ' ਗੁਰ ਸ਼ਝਦਾ ਦੇ ਉ੫ਦੋਲ਼ ਰਾਠੰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਨਆ ਹੀ/... 

ਸਦਾ ਸਦਾ _ ਸਾਚੇ ਰੰ ਗੁਣ _- . ਗਾਵਹਿ, (ਨਾਗ) 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਗੁਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ -__ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ 
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ਸਾਚੈ ਰ ਰ੍ ____ਨਾਇ(ਨ2£? _ ਪਿਆਰੁ((ਮਆਰ) ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ,ਸਨੇਹ 

...(ਉੰ? ਸਫਾ ਅਣ ਪ੍ਰਭੂ` ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਕ, ਰਸਾਂ ਨੀ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਛਾ ਗਨ ਕਰਦੇ ਗਓੰਦੋਂ ਹਨ/... 

- ਕਿਰਪਾ ``ਕਰਿ(ਕਠ __ ਕੈ ਆਪਣੀ, 
ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਰ੍ ਆਪ ਦੀ 

ਦਿਤੋਨੁ/6ਤੰਨ) ਭਗਤਿ(ਤਗਤ? ਰ ਭੰਡਾਰੁ (ਭੰਡਾਰ) ॥੧॥ 
ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ _ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

,.(2ਲਾਗੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਨ ਸਦਕਾ ਵਹਹੈਗੁਰ ਆਂ 5? #ਹਰ' ਕਰਕ, ਆਪਣਾ ਝੰਦਗ? ਟਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੰ ਬਥਸ਼ 
/ਦਾੱਤਾ/... ਮਿ ੍ 

ਮਨ _ ਰੋ, ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ (ਅਨ£) __ ਗੁਣ ਰ੍ ਗਾਇ॥ 
ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਹਮੇਸ਼ਾਂ (ਆਤਮਿਕ)ਸੁੱਖ __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਨਾਲ 

...ਨੇ/ ਮਨਾਂ/ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ) ਲੁਣਾਂ ਦਾ ਗਨ ਕਰਨ ਨਾਲ; ਸ਼ਾ ਆਤਮਕ ਨੁੱਖ ਦੀਂ ਅਵਸ਼ਕਾ ਬਣੀ ਗਹੰਟੀਂ ਠੰ/... 

ਸਚੀ _. ਬਾਣੀ ਹਰਿ(ਹਗ) ਪਾਈਐ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਗੁਰ)ਬਾਣੀ __ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

_ ਰਰਿ(ਰਰ) ਸਿਉ(ਨ6? ਰਹੈ ____` ਸਮਾਇ॥੧॥ ਰ ਰਹਾਉ ॥ 

ਫਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਰਹੀਦਾ ਲਿਵਲੀਨ ਠਹਿਰਾਉ 

ਨਰ ੬7 ਰਝਾ=ਸਕੋ ਕਣੀ ਭਾਗ ਪਭ ਪਾਣਾ & ਅਤੇ /ਫਰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰ /ਨਵਲਨਿ 
ਰਾ ੰ/... 

ਸਚੀ `_ ਭਗਤੀ, ਮਨੁ(ਮਨ) ਲਾਲੂ(ਨਾਲ) __ ਥੀਆ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ____ ਬੰਦਗੀ ਚਿੱਤ _ `_ ਸੁਰਖ, ਅਨੰਦਮਈ ਹੋਂ ਗਿਆ 

ਰਭਾ ਰ੍ ਰ _ ਸਹਜਿ(ਲਓਜ? __ ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਰੰਗਿਆਗਿਆ __ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ 

...(ਨਸ ਧਰ#-ਲਾਹਕ ਦ?) /ਓਰਦਾ (ਪਰਭੂ ਨਨ) ਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਭੰਦਗੀਂ ਨਾਲ, ਨਾਨ, ਭਾਫ ਅਨੰਟਨਣਾੰ ਹੱ /ਨੂਆ 
_ ਹੈ, ਉਹ ਗਹਜਾ=ਸੁਭਾ ਗੀ (ਪਰਲਾਤਨਾ' ਦੋ ਧ੍ਰੰਮ ਦੇ ਰੰਨ /ਲ)? ਗੰਨੇਆ ਲਾਂਦਾ ਹ/... 

ਇਿ 
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ਗੁਰ ਸਬਦੀ(#ੜਠ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ 

ਕਹਣਾ।ਕ/ਨਣਾ? ਦੁ 

ਵਰਨਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

....(/ਫਰ) ਅਤੰਗੁਣੂ` ਦੇ ਸ਼ਝਣ ਰਾਗੀ" /#ਂਤ ਅੰਨਾ ਐਂਠੇਆ ਲਾਂਦਾ 6. ,& (ਉਸ ਪ੍ਰੀਮ-ਰੰਨੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਾਨੋ) 
ਕੱਡ ਫੀ ਵਰਨਣ ਨਗ ਕੀਤਾ ਲਾਂਦਾ/... 

ਜਿਹਵਾ ਰਤੀ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਤਦ) ਸਚੈ, 

ਜੀਭ ___ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ(ਅ#ਤ) _ _ ਪੀਵੈ ___ ਰਸਿ(ਰਨ) ਗੁਣ ਰ ਗਾਇ॥ 
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ _ ਪੀਂਦਾ ਹੈ _ਰਸ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਕੇ 

ਉਸਦੀ) ਲਾਡਾ, ਸਦਾ-ਸਤੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਕਣਾ (ਉਚਾ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੀ 6; ਅਪਨ ਐਡ (ਪੁ 
` 2) ਡੁਣਾਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਕਰਕ; ਅੱਸ੍ਰੇਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਗਹਿੱਟਾ ਹਮ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ% ਏਹੁ(&॥੭ ਰੰਗੂ(ਰੰਨ) ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਇਹ ਰੰਗ, ਅਵਸਥਾ ਪਾਂਈਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ 
ਜਿਹੜੇ 

03੧3 €/ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ __ ਰਜਾਇ(ਰਫ਼ਾ£) ॥੨॥ 
ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਭਾਣੇ ਵਿਚ . 

...ਇਹਾ ਰੰਨ ਅੰਤਗੁਰੂ` ਲੀ ਸਨਨੁਤਾ ਰਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗੰਦਾ ਹ ਪਲ ਪਤ ਉਨ ਲਵ 7 ਨਲ 

ਤੋ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣ?) ਰਾ ਰਾਠੀ' #ਰਰ ਕਰ ਦਵਂ/... 

ਸੰਸਾ ___ ਇਹੁ/&/ ਸੰਸਾਰੁ (ਸੱਨਾਰ) ਰੈ, 
ਭਰਮ, ਤੌਖਲਾ ___ ਇਹ ਰ੍ ਜਗਤ ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸੁਤਿਆ(ਲੱਤਿਆ? ` ਰੈਣਿ(ਰੌਣ? ਵਿਹਾਇ॥ _ 
ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਤ ___ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ _ 

4420 #ਨਾਰ' ਭਰਨ ਡੁਲੰਖਾ` ਹੀ, (ਸਨ #ਫ ਮਨਾਂ ਲੀ #ਓਲਾ ਭੂ? ਰਲ ਤੀਆਂ (ਤਾਵ' ਆਹਇਆਫਾ 
ਪਦਾਰੜਾਂ /ਵਚਾ .ਗ਼ਲਤਾਨ ਨੋਇਆਂ 6?) ਬਤੀਤ ਹੀ ਜਾਂਣ ਨੰ... 
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ਕੱਤ ੭ । ੧੧੬ ( ੬੩੨ ੧) 2? ੧੩੩ ੯ 1੭. ੨੨ 
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ਉਉ- (ਆ ਦਾ-੫ - ਦਬ ਚ < 

ਇਕਿ, (/£ਕ) ___ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਢਿ(ਕਫ) _____ ਲਇਅਨੁ,(ਨ£ਅਨ) 
ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ __ ਆਪ ਦੇ ਰਜ਼ਾ/ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਢਣਾ, ਨਿਕਾਲਣਾ _ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪੇ ਲਇਓਨ।ਲਟਓਨ) ਮਿਲਾਇ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ,ਜੋੜ 

4.-(ਖਰਲਾਤਮਾ ਨਾਰ ਦੇ /£ਸ਼ ਭਰਮ ਡੁਲੋਨੇ /ਵੋਚ? /ਏਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਝ ਲੰਦਾ ਹੰ, ਅਤੀ 
(/ਏਕਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਧ' ਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਂ (ਢ0 ਲੰਦਾ ਹੈ... 

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ,ਆ੫) ____ ਮਨਿ(#ਨ੍?) ਵਸਿਆ, 
ਆਪ _ `__ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ 

ਮਾਇਆ ਰ ਮੋਹੁ(ਨੰਠ? ਚੁਕਾਇ॥ 
ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਲਗਾਓ, ਸਨੇਹ _ਚੁਕਾਂ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

... (ਖਰਮ਼ਾਤਮ? #ਹਆ ਦਾ ਮਹ ਦੂਰ ਕਰਲੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ' 2ੰ (ਉਨਹਾਂ 2? ੱਤ' /ਵਚ' ਫਸ ਆ ੰ/... 

ਆਪਿ(%੫) ਰ ਵਡਾਈ ਦਿਤੀਅਨੁ , (/£ਤਅਨ) 

ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 

__ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨਕ? ਦੇਇ/ਏ) _ ਬੁਝਾਇ॥੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰ੍ _ਬੁਝਾ ਕੇ, ਸਮਝਾਕੇ 

ਉਨ ਹਮ ਆ ਪਤਰ ਦਲ ਫਡਿਆਲੀ (5? ਰੰ/ ਨ/ਤਗੁਰੂ ਲਾ 
ਅਰੁ ਰਾ” (ਓਹ ਆਪ' ਰੀ ਆਂ ਹਰਸਧਕਂ ਨ ਨਮ ਨਗਰਨ ਵਾਲਾਂ ਕਵਲ ਾਲ' ਣਾ ਰਸਤਾ) 
ਸਨੇਡਾ /ਇੱਛਾ ਹੰ/... ਰ੍ 

ਲਾ ਕਾ __ ਦਾਤਾ `____ ਏਕੁ(&ਕ) ਹੈ, 
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ___ ਇੱਕੋਂ ਹੀ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਛੁਲਿਆ।ਡ/ਨਿਆਂ) ਲਏ ਸਮਝਾਇ॥ 

ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾ, ਬੁਝਾ 

--(/ਸ੍ਰੈਠਣਾੰ /ਵਲ) ਨਾਹੰਰੈਆੰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਉਹ' ,£&ੱਕ' ਨੀਂ (ਘਰਨਾਤਆ) ਹੈ, ਅਤੇ (ਪ੍ਰਡੂ` ਆਰਗਾ ਤੱ? 

ਝਨੋਆਂ ਹ/£ਆਂ ਨੂੰ” (ਆ੫ 2) ਨਸਡਾ ਲੈਦਾ ਹੰ/... 
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ਇੰ. (੩੪ 2੨੨ ਰਗ /ਲ-< 

ਇਕਿ, (/£ਕ) ਆਪੇ ` ਆਪਿ(ਆ੫) ਖੁਆਇਅਨੁ ,(੪ਆ/£ਅਨ) 

ਇਕਨਾਂ ਨੂ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

_ਢੂਜੈ . ਛਡਿਅਨੁ (ਛ#ਅਨ) ਲਾਇ ॥ 
ਦੂਸਰੇ ਛੱਡੇ ਹਨ ਲਗਾ 

...ਟੰਕਨਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੋ? ਆਘ' ਨੀ ਭੁਲਾ £ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਨ, ਭਾਵ ਮਭਡਆ ਦੋ 
ਮਹਾ /ਵਚਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨੰ/... 

ਗੁਰਮਤੀ (ਨੁਰ/ੱ5? ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ (ਲੱਤ) ਮਿਲਾਇ॥ 
ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

---#/3ਗੁਰ' ਦਾ #ੱਤ' ਗਾ; ਭਾਫ ਗੁਰ £੪ਦਸ਼ ਠੁਆਰਾ ਹਗਾਂ ਪ੍ਰਡੂ` ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੰ (ਅਤ 
ਵੇ ਹਰਨ ਨਾਹਕਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ) ਲੰਤ' ਨੂੰ” ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਤ #ਠ' ਲਾ ਲੰਦਾ` ਹੰ/... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ? __ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ, (ਗਤਆਂ? 

ਦਿਨ ਰਾਤ ___ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹਦ 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮਿ(ਨਾਸ? ਰ ਸਮਾਇ॥8॥੨੫॥੫੮॥ 

ਹੇ!ਨਾਨਕ! (ਰਿ ____ਲਿਵਲੀਨ 

ਵਿ ..ਹ/ ਨਾਨਕ/ ,ਟਨ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅੱਡੇ ਪਰ (ਪੂ? #ਰਨ .ਉਡਾ ਚੰਡ ਗੋਲ; (੪ਰਨਆਾਤਨ) ਨਾਨ /ੈਲਾ 
ਗੰ ਨ੍ਸ਼ਾ ਸਿਤ ਹ/ - 

ਰੀ ਮਹਲਾ(ਅਨੈਲਾ) ੩(ਤਜਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ਤੀਜੀ 

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ(ਸ _..___` ਪਾਇਆ, 
ਗੁਣਵਾਨ ਸਦਾ-ਸੇਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) `__ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ(ਮ੍ਰੇਸਨਾ? __ ਤਜਿ(ਤੱਜ) ਵਿਕਾਰ ॥ 
ਲੋਚਾ, ਖਾਹਿਸ਼, ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ 
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ਭਨਆਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਲਾ ਨੂੰ ,ਤਆਗਾ ਕੰ, (ਅਨੈਆਤਮਕ ਕੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ? ਇਵ 
ਨੰ, #ਟਾ-ਸੰਕੋਰ' (ਪਰਡੂ` ਪਤਾ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ /ਨੇਆ ਠੰ/... 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ।ਠ਼ਬਦਾੰ? ਮਨੂ (ਨ) ਰੰਗਿਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰ ਚਿੱਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ 

ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ।/&ਆਗ) ॥ 
ਜੀਭਾ ਪਰੰਤ । ਪਿਆਰ ਵਿਚ 

-<(ਉਣਵਾਨ ਆੱਵ' /ਏਸ਼ਤ੍ਾਂ ਨ? ਆਪਣਾਂ ਰਲਨਾੰ ਰਾਗ? ਨਨ ਨਰਨ ਜਾਨ ਕਰਠ ਵਾਲੀ ਪੂਤਿ-(ਆਰ 
ਏਆਰਾ; /ਓੱਤ' ਨੂੰ ਹਰ-ਸ਼ੜਦ' ਦੋ ਰੰਗਾ /ਵਲ ਰੰਨ /ਨੇਆਨ ਹੈ/... 

ਬਿਨ (/ਨ) ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਨੈ ਨ,ਨਾਂ? ਪਾਇਓਂ, 
__ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ(%ਨ), ਵੀਚਾਰਿ(ਲੰਜਾਰ) ॥ 

ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ 

---(ਹ/ /4#ਆਹਰਓਂ/ ਆਪਣ) ,/ਹੇਰਣੇ /ਵਰ' /ਵਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਲ ਲਵੋ. /#ਨਾੰ ਅਤੇਗਾਰ (ਦਏ ਓਟ ਆਨਗੇ 5? 
ਕੈਸ਼ ਨੰ ਦੀ (ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ` ਦ£ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗੀੰ' ਕੱਤ?/... 

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੂ (ਐਲ) ਨ(ਨਾ? ਉਤਰੈ, 
ਮਨ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲ,ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ,ਲੱਥਦੀ 

ਜਿਚਰੁ (/ਨੇਰਰ) ਗੁਰ - _ਸਬਦਿ(ਠਝਦ) ਨਨ? _ ਕਰੇਂ ਪਿਆਰੁ (//ਆਰ)1੧॥ 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ __ਕਰਦਾ _ ਪ੍ਰੀਤ 

---ਜੰਠ' ਤਕ ਮਨਨੁੱਖ ਅਤਗਰੂ` ਦੋ ਸਝਟ' ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਨਗੀੱ' ਕਰਦਾ; ਉਦੰ' ਤਕ (ਉਸਦੇ) ਮਨ` ਦਾ (ਕਾਰਾਂ 
ਡ੫?) ਗੰਦਗੀ ਨਗੀੱ' ਲੱਭ ਸਕਦੀ/... ਰ੍ 

ਮਨ _ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ___ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੂ (ਰਲ) ॥ 

ਚਿੱਤ __ਆਪਣੇ _ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਭਾਣੇ,ਰਜ਼ਾ ਤੁਰ 

ਹੋ ਮਨੋਂ ਮਨਾਂ/ ਸਤਰ ਦਾ ਰਫਾ ਭਾ ਝਗ (ਭਾਵ ਆਪਣ ਜਨ ਨੂ ਭਰ-ਘੜਦ ੰ  ,ਨੱਸਆ ਅਰਨਾਤ 

ਫੜੀ ਕਰ/“.. 
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ਨਿਜ __ਘਰਿ(ਘਰ? ਵਸਹਿ, (ਵਲ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਨਤ? ਪੀਵਹਿ, (੫ਵ?? 
ਆਪਣੇ _ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ _ਵਸੇਂਗਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ (ਨਾਮ) ਪੀਵੇਂਗਾ_. 

`ਤਾਤਾ? ਸੁਖ(5੪) `_` ਲਰਰਿ (ਲਹ? ___ ਮਹਲੁ (ਨਹੱਲ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਦੋਂ ਅਨੰਦ ਲਏਂਗਾ (ਰੱਬੀ) ਨਿਵਾਸ ਠਹਿਰਾਉ 

...(ਜੰਕਰ' ਤੂੰ? ਨੂੰ-ਨ੍ਰਪ' /ਵੇਚ /£ਕ' ਕੰ, (ਨਾ#-#ਮਰਨ ਰਧ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੰਵੇਲ ਤਾਂ /ਏਰ' (ਪ੍ਰਡੂ? ਅਨੰਟ 
#ਤੇ ਰੱਈੰ /ਨੋਵਾਨ' ਨੂੰ` ਪਾ ਲਵੈਲਾ/... 

ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣੁ(ਭੁਣ/ ਕੇ ਨਹੀ, (ਨਗ? 
ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਕੋਈ __ ਨਹੀਂ 

ਬਹਣਿ(ਕ/ਟਣ) ਨ(ਨ? ਮਿਲੈ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ) ॥ 
ਬੈਠਣਾ _ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 

,..(ਨੌਰੈ /ਫੈਕਾਰਾਂ ਛਾ? ਲੁ/ਨੈਆਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਹੱਟੀ /ਫਚ' (ਪਰਡੂ` ਝੰਗ ਫਾ ਕੱਟ ਢ$) ਗੁਣ ਨਗ 
(ਇਸ਼ਾ ਲਈਂ ਪਭ ਪਤ) ਨ ਤੀ ਤਨਿ 

__ਨਗੀੱ' ਰੁੱਦੰ/2... 

ਮਨਮੁਖਿ।ਮਨਨੁਕ? ਸਬਦੁ (ਸ਼ਝਣ? ਨ।ਨਾ? ਜਾਣਈ, ` 
ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਿਆ ਮਨੁੱਖ __ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ 

ਅਵਗਣਿ,(ਅਫਗਣ) _ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ) ਦੂਰਿ(ਟਰ੭॥ 
ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੈ 

...(ਆਪਣੇ? ਮਨ ਏੋ #ਗਰ ਲੋਆ ਜੀਵ, ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸਬਦ, ਭਾਵ ਗੁਰ /ਨੈੱਖਆ ਨੂੰ” ਨਗੰ' ਸਮਡਣਾ; 
_(ਲਸ਼ੀਆੰ /ਟਨੂਹਾਂ? ਭ/ਓ6ਿਆਣੀਆਂ ਕਰਕ, ਉਹ ਵਗਹਿਗਰੇ (ਓਲਤੰ? ਪਰ੍ਹੇ ਗਹੈਂਦਾ ਹੈ... 

ਜਿਨੀ(ਨੇਨ) ਸਚੁ (#ੱਲ? ___ ਪਛਾਣਿਆ(ਪਛਾਈਆ), 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਹਿਚਾਂਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ 

ਰ੍ ਸਚਿ(ਸੱਠ) ਰਤੇ ਭਰਪੂਰਿ(ਭਰਟੁਰ) ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਰੰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
5<੯੧੦੦ 

...ਨ੍ਹਂ (ਪਰਮ-ਸਾਧਕਾ? ਨੰ ਸਦਾ-ਸ਼ਬੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੱ ਸਮ ,ਲੈਆਂ ਹ, ਓਹ ਉਸ ਸੱਚ ਰੱਝ ਦੋ ((ਆਰ 

2੧੬੬੬ 

ਸੱ 
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ਗੁਰ ਸਬਦੀ, (ਫ਼ਲਲਾੰ? ਮਨੁ(%ਨ? ਬੇਧਿਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ) ਮਿਲਿਆ ਆਪਿ(ਆ੫? ਹਦੂਰਿ(ਹੂਰ) _॥੨॥ 

:--(ਨੰਨਹਾਂ ਦ) /ਹਰਦਾ; #ਤੈਗੁਰੂ-ਸੜਦ' ਟੇ ਓੱਪਲੌਸ਼ ਰਾਠੰ' /ਟਉਆ ਆ ਹੈ, ਵਹ੍ਗਰ ਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੱਕ ਲੇ ਪੀਂਦਾ ਹ/... 

ਆਪੇ ਰੰਗਣਿ(ਰੰਨਣ) ਰੰਗਿਓਨੁ , (ਨੰਨਓਨ) 

(ਪ੍ਰਭੂਹਆਪ ਹੀ (ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ) ਰੰਗ ਵਿਚ _. ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸਬਦੇ(ਸ਼ਝਏੇ) ਲਇਓਨੁ (ਨ£6ਨ) ਮਿਲਾਇ॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ, ਜੋੜ 

_.../ਡਰ ਅਲਹ ਧਰ#-ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਮ 2 (ਆਪਣੇ /#ਆਰ ਟ)? ਰੱਜ /ਵਲ` ਰੰਗ, 
ਉਰ-ਸੜਟ' ਦੇ ਉ੪ਟਸ਼' ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ /ਮਲਾ ਛੰਦਾਂ ਹੈ/... 

ਸਚਾ ਰੰਗੁ(ਰੰਗ) ਨ(ਨਾ? ____ ਉਤਰੈ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ, ਮਜੀਠ ਵਰਗਾ `___ (ਨਾਮ) ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ,ਲੱਥਦਾ 

ਜੋ _____ ਸਚਿਨ? ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 

...ਨਹੜੀ ਸੱਚ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ "ਆਰ /ਏੈਲਾ ਰੱਤੇ ਹੱਟ, ਨਾ ਮਰਨ /ਵੈਲ ,ਹਆਨ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ /ਫੈਰ (ਨਾਲ 
ਦਾ ਸੱਚਾ) #ਜ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗਾ ਰੜੂ` ਲਾਂਟਾ ਹ, /ਨਹੜਾ /ਫੋਰ' ਕਟੇ ਫ ਛੱਛਦਾ ਨਹੀਂ? _ 

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ(ਕੰਤ) ___ਭਵਿ ਥਕੇ , 
ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਭਉਂ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ 

ਮਨਮੁਖ ਰ ਬੂਝ ਨਨ? _ ਪਾਇ॥ 

<੨ਹਨੇ' ਦੈ #ਨਾਰ ਭਨਿਆ ਮਨੁੱਖ (੪ਰਨਾਤਨਾ ਦੀ ਭਾਲਣ ਲਈਂ ਆਪਣੇ ਕਤਨਾਂ ਰਾ2?, ਲੱਹਾਂ 2ੰ /ਇਸ਼ਾਵਾਂ 

/ਵੇਚ, ਭਾਫ' ਹਰ ਪਾਨ /ਡਰ' /#ਰ' ਕੇ ਝੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਲਦਾਂ /£ਹਰ` ਤੱ /ਭੈਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟ$) 
ਨਮਡ' ਨਹੀੰ” ਧਂਦੰ/... ਰ 
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ਜਿਸੁ(/ਨਲ) __ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਮੇਲੇ, ਸੋ ਮਿਲੈ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਸਚੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਸਮਾਇ॥੩॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

...(੪ਰ) ਐਸਾ ਨੂੰ ਤੇਗ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ ਓਪਣੋਸ਼ ਰਾਗ: (ਪੁਡੂ ਨਾਲ) ਲਾ ਟੇ, ਉਹਾ (ਵਹੰਹੰਗ੍ਰੂ ਨਾਲ਼) ਮਲ 
ਸਾਚਾ ਹੀ, ਅਤ ਸ਼ਵੰਵਾ-ਨੱਲ ਪਲਮਤਨ ਅਗ ਦਲ 

ਮਿਤ੍ਰ ਘਣੇਰੇ ਨ ਥਕੀ, 
ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਬਣਾਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਹੰਭ ਗਈ 

ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ(£੧੭ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥ 
ਆਪਦਾ __ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਲੇਸ਼ __ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜਨ 

4?" ਪੂਡੂ' ਪੂਰੱਤਿਆ' ਦੇ ਲਾਖ ਲਣ? ਬਹੁਤਾ ਟੌਸ਼ਤ /#ੱਤਰ ਭਣਾ ਝਣਾ ਕੰ ਸੱਕੇ ਗਣ 5 ਕੱਟੀ ਜਣਾਂ ਮਰਾ 

(ਪ੍ਡੂ? /€ਡੌੜੇ 2 ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਛੰਦੇ (ਪਰ ਕੱਛ ਨਗ ਕੱਟ ਆਕੋਆ)... 

ਮਿਲਿ(ਨਨ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ(ਏ5) . ਕਟਿਆ, 
ਮਿਲ ਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਿਆਰੇ __ ਤਕਲੀਫ਼ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਰ੍ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ॥ ਰ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ 

....ਅੰਤ ਨੂੰ? ਗੁਰ-ਸ਼ਕਦ ਦੇ ਉਪਦੌੜ਼ ਰਾਗ; ਰਦੀਂ ਪਿਆ ਨਾਲ ਲਾਖ ਗੋਠੇਆ; ਤਾਂ (ਗੌਰਾ /ਵਡੌੜ ਛ? 

ਉਆ ਨ. 

_ ਸਚੁ (86) ਖਟਣਾ, ਸਚੁ(ਸ? _ ਰਾਸਿ(ਰਾਸ) ਹੈ, 
ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ __ ਖੱਟੀ,ਕਮਾਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਮੂੜੀ/ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

ਸਚੇ(ਓ) ਰ੍ ਸਚੀ(ਨਲ) ਸੋਇ ॥ 
ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ __ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੋਭਾ 

....ਅਨੇਹੇ ਡੇ ਗੋਇਆਂ ਦ? ਮੂੜ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮਟਆ ਸਣਾ ਗਹੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਗਾ ਹੁੰਲੀਂ ਰੰ. ਅਤੇ #ਨ 
ਨਦਾ-ਸਭੈਰ #ਮ਼ਰਨ ਗੀ ਉਨਹਾਂ ਲੀੰ ਝੱਟੀਂ ਕਮਾਣੀਂ ਰਲੀ ਨੰ/ (ਬਦਨ /ਵਨਾ ਨੂੜੇ ਗਹੈਣ ਕਰਕੇ ਅਲਹ? 
#ਆ/ਨਿਆਰ' (&ਰਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਲੀਵ ਕਾਲ ਫਾਨੀ ਲੱਭਾ, ਨੈੱਸਤਾ ਰਲੀ ਡੰ/ 
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_ਸਚਿ(ਨੱਓ? ਮਿਲੇ, ਸੇ ਨ(ਨਾਂ) ਵਿਛੁੜਹਿ, (/ਵਡੜ/ਹ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ 

ਨਾਨਕ, __ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਸ) ਹੋਇ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ 

-<9/ ਨਾਨਕਾ/ (ਨ? ਸਮਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੱਲੇ ਸਦਾ-ਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਠਾ /ਲ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ /ਫੈਰਾ 

ਕਦੋ (ਪੁਡੂ 2? /ਵੈਡੜਦੇ ਨਗੀੱ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਨਨੈਲਾ) ੩(ਤ#ਜਾ)॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ . ਤੀਜੀ 

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ (ਕਾਰਣ) ਕਰਤਾ ___ ਕਰੇ, 
ਆਪ ਹੀ ਸਬੱਬ ਰ੍ __ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

_ ਸ੍ਰਿਸਟਿ(ਉਕਟ) _ ਵੇਖੈ ਰ ਆਪਿ(%੦) ____ਉਪਾਇ॥ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ __ ਉਪਾਂ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 

ਕਰਤਾ &ਰ=' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਆਮ ਹਾੰ (ਜਗਤ ਨੂੱ` ਝਣਾਉਂਣ ਦਾ)? ਸਬੱਝ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਫਰ ਐਲਟੀਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ 
ਕਰਕੇ ਆ 2 /ਏਸ ਦੀ ਨਾਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

ਸਭ ਏਕੋ __ਇੱਕੁ(ਏਕ? _ _ ਵਰਤਦਾ, 
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ _ ਇੱਕ _ ___ ਵਿਚਰਦਾ 

ਅਲਖੁ (ਅਨ&) ਨ(ਨ? ਲਖਿਆ ਜਾਇ॥ 
ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ,ਜੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ __ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

....ੰਕ /2ੱਕ (ਕਰਤਾ ਪੁਰ%; ,ਸ਼ਣਾੰ ਨੂੰ' ਭਣਾਕੇ ਆਪ' 2) ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋੰ /ਫਚ਼ਰ /6ਹਾ ਨੰ. (ਉਹ ਆਪ 
ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ /£ਹ ,ਕੈਰਤ' ਵੀ ਨਨੁੱਓ? ਸਮ਼ਡ ਤੱ ਪਰੂੰ ਹੈ, (ਨੰਵਿ? ਕੱਲ (ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ? ਸ਼ਮਆ 
ਨਾ #ਕਦਾ/..., ੍ 

ਆਪੇ ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲੁ (ਟ੬ਆਲ) ਹੈ, 
ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਂਤਮਾ . ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਮਿਹਰਵਾਨ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 



ਗੁਰਮਤੀ(ਨੁਨ/?? ______ ਸਦ ਮਨਿ(ਮਨ)- ਵਸਿਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ 

ਸਚਿ(ਸੱਠ) ਰਹੇ _ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ 
ਰ ਸਦਾ-ਸਬਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ 

_ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢੀਂ 

ਮੰਨਿ(#ਨ) ਲੈ ਰਜਾਇ(ਰਜ਼ਾ£) ॥ 
ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ _ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ 

` #ਦ ਫਾਰਗੁਰੂ ਦਾ #ਮਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨੰ/... 

ਸਕੇ %” ) ੨ 2 ੬ ੧) 8 ੮ ੬੮ 
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੨੩੬੮੮ ਇਤ 

(ਆ ਨ ਆ” । 

ਆਪੇ `___ਦੇਇ(ਏ) ਬੁਝਾਇ॥ 

ਆਪਰਹੀ ___ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਝਾ,ਸਮਝਾ 

...(੪ਰ ਉਠ) ਵਾਗੰਗੁਰੂ ਆਮ ਛਈਆਨੂ' ਤੰ /ਕ੍ਧਾਲੂ ੰ, (ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾਂ /ਕੈਰਤ' ਏ ਗੁੱਡ 
ਭੰਦਾਂ ਨੂੰ #ਹਰਾ ਕਰਕ? ਆਮ ਨੀ ਸਸ਼ੜਾ ਫੀ /ਏਂਦਾ ਹ/... 

...ਰਮੱਤ ਰਾਲੀਂ ਵਾਜ ਸਾਂ #੍ਾਂ ਦੇ ,ਰਦੇ ਚਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਾ (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਧਕ)? ਸਦੀਵ-ਸੱਚਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੈਲ ,ਨਆਨ' ਲਗਾਕੇ ਰਖਦੇ ਰਨ)... 

ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ, 

...ਹ/ ਮੰਨੇ ਮਨਾਂ/ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਆਗਨੇਆ; ਭਾਵ ਗੁਰ ਉਪਣੋਸ਼ਾ ਨੂ (#ੜੈ ਮੱਠ? ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ... 

ਮਨੁ(ਮਨ) ਤਨੁ (ਤਨ) ਸੀਤਲੁ(ਅੰਤਨ) ___ ਸਭੁ (ਸਭ? ਥੀਐ, 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ __ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਵਸੈ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ___ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਕੇ _ਠਹਿਰਾਉ 

ਨ ਨਲ ਜੰਡ? ਅਨ ਤਨ #ਭ ਕੁਝ (ਮਇਆ ਲੀ ਅਰਨੀ ਤੋ ਛ ਹੈਂ ਰਲ ਅਤੇ /ਓਰਟੀ 

ਆ, 
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੰਮ ਰਖਿਆ ਹੈ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਾਰਣ (ਕਾਰ? 
ਕਰਕੇ _ ਸਬੱਬ 

ਜਿਨਿ(ਨਨੋ) 
ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ 



ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ ਇ(ਕਠ)॥ 

ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

..ਜ਼ੰਸ਼' ਵਹਿਗੁਰ ਨੇ /ਡਸ਼ ਨਸ਼ਣੀੰ ਲੀ ਨਾਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਝੱਠ ਬਣਕੇ, ਭਾਦ ਕਾਰਣ ਰੂਪਾ ਨੰਕੇ (ਲੈਸ ਨੂ ਬਣਹਏਆ 

ਹੈ, ਅਤੇ ,ਏਨ ਨੂੱ' ਹਹਰਆ ਭਾਵ ਰਨ ਗੰਆ ਹੈ, ਓੰਗਾੀੰ ,ਏਸ਼' ਦੀ ਨਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਕਰ /ਓਹਾ ਹੈ... 

ਗੁਰ __ ਕੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ) ਪਛਾਣੀਐ 
` ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ `_ ਸ਼ਬਦ ਰਾਰੀਂ ਪਹਿਚਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾ? ਆਪੇ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ) ਕਰੇ ਇ(ਕਗੇ/0 
ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

ਲਕੀਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ,੍ਰੋਪਾ-/ਊਸ਼ਣਾਂ ਕਰ ਏਵ, ਤਾਗਾੰ' ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ੜਦ ਉਸ ਰਾਠ, (/ਏਸ਼' ਸਾਗੀੰ 

ਸੰਡ ਨੂੰ? ਨਮਡ ਸਕਦਾ ਹੈ/... ਰ 

ਸੇ ਜਨ ਸਬਦੇ(ਸ਼ਕਦੇ) ਰੂ ਸੋਹਣੇ, 

ਉਹੀ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ 

ਤਿਤੁ (੬੩) ਸਚੈ(ਸ6) ਦਰਬਾਰਿ(ਟਰੜਾਰ? ॥ 
ਉਸ _ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

(ਨੇ ਟਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਡ ਲੰਦੋ ਹਨ), ਉਠੀ ਧਰਮ-ਨਾਧਕ, _ਸ਼ਤਗੁਰੂ` ਦੇ ਉਖਦੌਸ਼ ਰਾਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 
_ਟਰਕਾਰ' /ਵੋਚਾ ਨੁੱਦਰ' ਲਗਦੇ ਹਨ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨੁਰਨ੪) ਸਚੈ(#ਓ? _ ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਦ) ਰਤੇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆਂ 

ਆਪਿ(ਆ&? _` _ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰਿ(ਕਰਤਾਰ? ॥੨॥ 
ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

..ਸਓਗੁਰੂ` ਲੀ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾ ਸਦਾ-ਅਤੈਰ ਗੁਰਾ-ਸ਼ੜਦ /ਏਜ਼ਾ (?ਨ੍ਹਾਂ? ਗੱਤਆਂ ਗੋਇਆ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 
ਆ 2 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੰਠ ਠੰਦਾ ਹੰ/... 

ਗੁਰਮਤੀ (ਨਰਮ) ਤਾ _ਸਚੁ(ਨੱਲ) ਸਲਾਹਣਾ, 
_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਲਾਘਾ 
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ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ (ਅੰਤ) ਨ(ਨਾ? `ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਰ 
ਜਿਸ(ਪ੍ਰਭੂ) ਕਾ,ਸੰਬੰਧਕ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ___ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ 

... ਰਸਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਟਾ-ਸਤੈਰ ਪਰਮਾਤਨਾ ਦੀ /#ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਾਗੰਦਾਂ ਨੰ, /ਨੈਸ਼ਟਾ ਕੱਛ ਅਤ ਅਤੇ 
ਉਰਵਫਾਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ" ਹੈ/... 

ਘਟਿ(੫ਟ? ਘਟਿ(੫ਟ) ਆਪੇ ਹੁਕਮਿ(ਟੁਕਅ) ਵਸੈ, 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ (ਭ/ਜਾਨ)॥ 
ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀਚਾਰ 

---(ਵੱਹੰਰਗੁਨੂ? ਆਪ ਗੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਰੱਈੀਂ-/ਵੇਹਾਨ ਅਨੁਨਾਰ, ਹਰ' /ਹਰਦੇ /ਵਚਾ ਫਲ /ਨੈਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ੬ਸ਼ ਰੱਲ /ਵਧਾਨ ਅਨੁਨਾਰ (ਸਭਾ ਸੱਨਾਨੀ ਜੀਵਾਂ ਭਾਗੋ? ਨੱਚ /ਵੈਚਾਰਾ ਕਰਣਾ ਹੈ/... 

ਗੁਰ __ਸਬਦੀ,/ਫ਼ੜਦ? ਸਾਲਾਹੀਐ, ਹਉਮੈ __ਵਿਚਹੁ(/#ਲਹੁ? ਖੋਇ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਹੰਕਾਰ _ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਆ ਕੇ 

4੦੦ (ਉਰ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੂੰ /#ਣਾ ੜੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਾਗਾਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ? #ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਹੰ/... 

ਸਾ ਧਨ ਰ _ਨਾਵੈ (ਨਾਵ? ਬਾਹਰੀ, 
ਜਿਹੜੀ (ਜੀਵ) ਇਸਤ੍ਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ 

ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਰੋਇ॥੩॥ 

ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ 

..#ਗੜੀਂ (ਜੰ) ਲੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ੇ ਨਾਨ /ਨਰਨ ਤੀ ਸੱਤਾਂ & ਓਹ (/ਫਕਾਰਾ ਰੂਪ) ਅੱਗਣਾਂ ਨਾ 
ਭਲੀ ਪਣੀ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਠੂ' /ਵੇਡੱੜੇ ਕਰਕੇ /ਇੱਟਨੀੰ ਭਰ) /ਵੇਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਗੰਦੀ ਹ/... 

| _ ਸੈਂਚੁ(ਸੱਠ? ਸਲਾਹੀ,(ਸਲਾਠ) ` ਰ੍ ਸਚਿ(ਨੱਦ) ਲਗਾ, (ਨਾਂ? 
ਹ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚ (ਨਾਮ) ਵਿਚ __ ਲਗਾਂ 

ਸਚੈ(ਸਲ? ਨਾਇ, (ਨ7£? ਤ੍ਰਿਪਤਿ(//ਉਪਤ) ਹੋਇ॥ 

_ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ___ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
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27. ਲਈਂ ੭” /ਵਡੋ>ੇ ਦੇ /ਵਰਨਾਨ ਤੱ ਝਜਣ ਲਈ), ਸ਼ਟਾ-ਨਰ' ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ,ਨੈਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ 

ਰਹ, ਅਤੇ #ਣਾ ਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਨਾਤਨਾ ਦੇ ਨ% #ਮਰਨ /ਵਰ' ਲਨਆ ਰਹ? (/ਕਉਂਕੈ? ਸੱਦ ਪਰਆਾਤਸਾ 

ਏ ਨ# ,ਨ#ਰਨ ਰਾਗ ਗੰ (ਆਤਮਕ #ਆਨ) ਲੱਭਦਾ ਹੈ/... 

ਗੁਣ ਰ ਵੀਚਾਰੀ(ਲੰਤਾਰੀ? ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਾ, (ਨੰਗ੍ਹਾਂ? 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ _ਚੰਗਿਆਈਆਂ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂ 

ਅਵਗੁਣ ਕਚਾ(ਕ੪ਾਂ? ਧੋਇ॥ 

ਔੰਗਣਾਂ,ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਧੋਕੇ 

--(ਓ/ ਢਾ੭ੰਿਗੁਾਰੂ / ਮੈ” ਆਪਣੇ /ਹਰਦੇ /ਵਚ' /ਉਕਾਰਾ ਦੋ? ਅੱਗਣਾਂ ਹੂੰ” (ਨ#' ਰਾਹ? ਧੱਕ: (ਓਸ /ਵੈਚਾ 
__ ਖਰਮਾਤਨ) ਗੁਣਾਂ ਨੂ” /£ਕੱਤੂ ਕਰ ਅਤੇ /ਡਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣਾਂ ਟ ਨੱਚ /ਵਲਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ/(ਡਾਦ` ਉਂਨਾ 

`_ ਨੈਰਨਲਤਾ ਅਨੁਨਾਰ ਆਧਣਾ ਟਕਾ #ਤਾੀਤਿ ਕਰਾਂ)... 

ਆਪੈ ___` ਮੇਲਿ(ਸੋਲ) ਮਿਲਾਇਦਾ, (#ਲਾਦਾ) 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ `__ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਫਿਰਿ(/ਫੋਰ) ਵੇਛੋੜਾ ਰ ਨ(ਨ? `ਰੋਇ॥ 
ਫਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਦਾਈ, ਵਿਜੋਗ __ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਾਪਰੇ 

<< (ਨੰਨੀ ਨਰਮਲ /#ਇਲਾੀ ਹੱਣ' ਨਾਲ ਪਰਠੂ? ਆਕ' ਹੀ ਆਪਣਾ ਈਲਾਘ' ਕਰਵਾ /ਇੰਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਫੈਰ ਦੁਕਾਰਾ 
ਉਸ਼ਤਾ" /ਵੈਡੰਡਾ ਨਗਾੰਂ' ਹੁੰਦਾ... 

_ਨਾਨਕ, ਗੁਰੁ (ਨਰ) . ਸਾਲਾਹੀ (ਨਾਲਾ) ਆਪਣਾ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ___ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲਾਘਾ _ ਕਰਾਂ ਰ ਆਪ ਦਾ 

ਜਿਦੂ(ਨਰ? ਪਾਈ (ਪਾਣ? ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ ਰ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਉਹ ਹ! 

...) ਨਾਨਕ/ (ਨੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਕੇ 49 ਨ ਲਨ /ਨ' ਨਾਲ ਉਨ 
ਪਰਸਾਤਲਾ ਤੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ/ 

`_ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਰ/ਰਾਲ)? ਮਹਲਾ(ਆਓਨਾ) ੩(ਤਜ2) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ _ 



' ਡੇ ਹਾਂ 

ਗਰਸੀ ਹੋਈਏ, ਜਕੜੀ ਹੋਈਏ 

ਚਲਹਿ(ਭਲ?? ਰ ਬਾਹ।ਡਾਂਹ) ਲੁਡਾਇ॥ . 

ਚਲਦੀ ਹੈਂ, ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ 

4੨(ਹੀ 7 ਕਯਨਵਾਂ ਗਲੀ ਕਈਂ (ਜੰ ਲੜ) ਨੁਣ/ ਨੁਣ/ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੀ ਤੁਰਦਾੰ 

ਪੀ ਰੰ”... 

ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ (ਉਰ) ਨ(ਨਾ? ਪਛਾਣਹੀ, (ਪਡਾਣਨ?? 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ, ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ 

ਕਿਆ _ ਮੁਹੁ(#ਠ/ ਦੇਸਹਿ (ਸਨ) ___ ਜਾਇ॥ 
ਕੀ 

....ਡ? ਆਧਣੇ (ਪਰਭੂ? ਪ੍ਰੰਤਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਚਾਣ ਨਗਾੰ' ਸਕ (ਅੱਨੋਂ ਪਰਭੂ` ਪਰਤਿਆ ਦੇ ੪ਗ? ਨਾਕੇ ਕਾ ਨੂੰਹ 
_ ਛੋਵੇਂਗ?... ਰ 

ਜਿਨੀ(ਨੇਰ?? ਸਖੰਹੈਂ, ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਡਣਆਂ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ 

ਕੈ 
ਦੇ 

ਲਾਗਉ (ਨਾਨਉੰ? __ ਪਾਇ।੫ਇ੭ ॥ 
ਲਗਦੀ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਹਉ(ਹ6) __ ਤਿਨ(ਨ੍ਹ? 

ਨਾਂ (ਵਡਡਾਕਨ? ਮਰਲਆਂ ਨੰ (ਪਿ? ਕਤ ਨੂੰ ਪਹਲਾਣ ਆਂ ਨੰ ਨੈ” ਉਨਹਾਂ ਏ ਰਰਨੀਂ ਗਗਲੀ ਹਾਂ... 

` ਤਿਨ(£ਨਹ) ਹੀ ਜੈਸੀ _ਥੀ ___ ਰਹਾ, (ਰਹਾਂ) 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼, ਕੇਵਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ 

_ਸਤਸੰਗਤਿ(ਤਨੰਜਤ) ਕੇ ਮੇਲਿ(ਮੋਲ) ਮਿਲਾਇ॥੧॥ 

...(ਨੰ/ ਵੰੋਗੁਰੂ ਲੱ ਅਰਦਾਲਾ ਹੈ %) ਸ਼ਤਸੰਗਤ ਏ /ਮਲਾਪ' ਰਾਠਾੰ' (ਮੰਨੂ ਅਨਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ) /ਲਾ 
/ਏਓ ਤਾਕ ਮੰ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਲੀ ਹੋਂ ਲਾਵਾਂ/... 
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ਟੱਕ ਨ ੧. -੨7੯ (੬ 

ਘਾ, ਨ % ੨# ਅੰਕ ੩੮ 

ਹਲ ੧੦ # ਮਾ 

ਮੁੰਧੇ, ਕੂੜਿ(ਨੁੜ) ਮੁਠੀ ਕੂ ੜਿਆਰਿ(ਨੁ/#ਆਰ)॥ 
ਮੁਗਧ ਹੋਈਏ, ਮਸਤ ਹੋਈਏ __ ਝੂਠ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਕੂੜ ਵਿਚ 

..-(ਹੈ/ ਆਈਆ ਦੋ? ਣੂਠ' /ਵਚ ਨਗ਼ਸ਼ ਹੱਲ (ਜੀਵ /ਏਲਤ੍ਰਹਣ/ ਤੂੰ? ਕੂੜ ਵਲਤੂਆਨ _ ਭਾਵ #ਆਏਆ ਦੇ 
ਕਾਰਾਂ _,/ਦਚ' (ਹਕ /ਟਨ੍ਹਾਂ ਹੱ9? ਠੱਲ ਲਈ ਹੰੱ/... 

ਪਿਰੁ(/ਰ) ____ ਪ੍ਰਭੁ(੫੩ਭ੭ ਸਾਚਾ ਸੇਂਹਣਾ, 
ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸੁੰਦਰ 

ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ(ਸੰਚਾਰ)1੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਠਹਿਰਾਉ 

--ਤਨੂੱ' /ਵਕਾਰਾਂ /ਵਲਾ ਉਲੜਾਂ ਹੱਣਾੰ ਨੂੰ ਸੜ ਗੀ ਨਠੀੱ' ਲੱਗ 6) ਨਦਾ-ਅੰਤਰ ਪੂਤੂ` ਕੱਤ ਤਾਂ (ਅ/ਤਅੱਤ) 
ਨੰਹਣਾ` ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਵੀਲਾਰ ਰਾਨੀ (ਉਹਨੂੰ? ਪਾ ਲਈਦਾ 24... 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਨਨੁੱਓ? ਕੰਤੁ (ਕੱਤ? ਨ(ਨਾਂ? ਪਛਾਣਈ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ 

ਤਿਨ(ਓਨੂ) ____ਕਿਉ(/ਸਉ? ਰੈਣਿ(ਰਣ) ਵਿਹਾਇ ॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

__.“ਮਨੇ' ਦੇ #ਨਰ ਲਲਕੇ (/ਵਕਾਰਾਂ /ਵਚ' ਫਲੀਆਂ ਹੱਲੀਆਂ ਜੀਵ /£ਨਤ੍ਆਂ ਤਤ 
_ ਹਾਂ ਨੰ (ਲੰਫਨ ਭੂ? ਰਾਤ ,ਕਵੇ' ਕਤੀਤ ਫੁੱਲ ਹ?... ਰ 

ਗਰਬਿ(ਨਰੜ) _ ਅਟੀਆ, (ਅੱ) ਤ੍ਰਿਸਨਾ(ਪਸਨਾ) ___ ਜਲਹਿ, (ਜਲ?? 

ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ -_ ਲਾਲਚ ਜਲਦੀਆਂ, ਬਲਦੀਆਂ 

ਦੁਖੁ (£੪੭ ___ ਪਾਵਹਿ, (੫ਾਫ/?? _ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥ ਰ੍ 

_..£ਨ? ਨਕਾਰ /ਵੈਚਾ ਨੱਕਾਂ ਨੱਕ ਭਗਅ? ,ਤਰੈਲਨਾਂ (ਲੀ ਅਗਨਾੰ /ਫੋਲ? ਸਲਈੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਭਾਵ 
(੭7ਲਆਦਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਟ? ਲਗਾਓ /ਵੇਚ (ਨ੍ਰਨਆਂ ਅਤਅਤ)? ਤਕਲੀਣ ੫ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ/... 

ਸਬਦਿ (ਤਕ) ਰਤੀਆ(ਰਤਆਂ? ਰ ਸੌ ਹਾਗਣੀ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ __ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀਆਂ 



ਨ ਦੇ ਵਲਾ ੦੧੦ 
ਓਥੈ 

ਰੋ, 

___ਤਿਨ(ਤਨ੍ਹ? ਵਿਚਹੁ (/ਵੈਰਹ? ਹਉਮੈ ਜਾਇ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

,..(ਪਰ' ਨੰ? ਆਓਗੁਰੂ` ਦੇ ਸ਼ਝਦ /ਵੋਡਾ ਰੰਗੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਸ਼ੰਹਾਗਣਾਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ #ਟ' ਜਾਂਦਾ 
ਹੀ/... 

ਸਦਾ ਪਿਰੁ (ਪੈਗ? ਰ੍ ਰਾਵਹਿ(ਰਾਲਹ? ਆਪਣਾ, 

ਗਗੇਸ਼ਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਭੋਗਦੀਆਂ, ਮਾਣਦੀਆਂ ਆਪਦਾ 

ਤਿਨਾ।/ਤਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ5%) ਵਿਹਾਇ॥੨॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

.--(9/ਸਗ%ਾ ਸੰਹਾਗਣਾ) ਹਸ਼ੌਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਡੂ` ਕੱਤ ਨੂ ਆਣਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ /£ਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਵਨਾ 
(#ਤਨਕ) ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨਦ /ਵਲ' ਛਤਾਤਿ` ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ __ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ, 

_ (ਪਰਮਾਤਮ) ਸੋਝੀ ਵਿਰਵੀ, ਸਖਣੀ ਕੰਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਛੁੱਟੜ 

ਪਿਰਮੁ(/“ਰਨ) ਨ।ਨਾ? ਪਾਇਆ ਜਾਇ॥ 

(ਨ. ਪਰਤ) ,ਨਆਨ ਤੱ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ; ਏਹਾ (ਨੰ ,ਏਸਤ੍ਰਆਂ ਪੁਝੂ? ਕੱਤ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ 

ਹਨ /... ਰ੍ 

ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰ(ਅਮੋਰ? ਹੈ 

ਬਿਨੁ (/8ਨ) ਪਿਰ ਦੇਖੇ, `ਭੁਖ(ਡੁੱ£) ਨਨ? _ ਜਾਇ॥ 

...ਬੈਸਮਡਾਂ /ਵਨ ਫਸਆਂ ਨੱਟਆਂ (ਛੱਟੜਾਂ ਨੂੰ? ਅੰਧਕਾਰ ਗੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ/(ਪਰਡੂ? ਕੰਤ ਨੂੰ ਦੋ /ਐਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਲਣ' 9 ਡੱਖੇ ਦੂਰ ਨਗੀਂ` ਹੁੱਇੰ/... 

ਆਵਰੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋਂ, 

`_ਅਓਂ __` ਮਿਲਪਵੋ (ਸਤਸੰਗੀ) ਸਖੀਓ 
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ਮੈ ਪਿਰੁ(/£ਰ) ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ॥ 

ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ)ਕੰਤ ਰ੍ ਦੇਵੋ __ ਮਿਲਾ 

16 ਨਰਉਰਾੰ ਸਤਸਾਂਗ$) ਨਹੰਲ/ਓ/ ਆਓ (ਨੰਨੂੱ? ਮਲ, ਅਤੇ (ਸੰਨੂ” ਪੁਡੂ? ਕੱਤ ਨਾਲ ,#ਲਾ 
ਛਾਂ /.. 

ਪੂਰੈ ਰ੍ ਭਾਗਿ (ਭਾਨ) ਸਤਿਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਰ) ਮਿਲੈ, 
ਪੂਰਨ ਕਿਸਮਤ ਰਾਹੀ' ਸਤਿਗੁਰੂ ੍ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਰੁ(/£ਰ? ਪਾਇਆ ਸਚਿ(ਨੱਓ) ਸਮਾਇ॥੩॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ)ਕੰਤ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਕੰਤ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਂ ਜਾਈਦਾ 

ਨਕ ਲੀ ਇਆ #ਸ ਕਰੜੇ (ਪੂ? ਕਤ ਪੁਯਤ ਡੱਟ 
[ ਅਤੇ /ਫੈਨ ਉਨ ਸਦਾ-ਜਬਰ ਕਤ (ਰਾ ਸਮਾ ਜਾਣਦਾ ਨੰ... 

ਸੇ ਸਹੀਆ(ਨਗਆ? ਸੋਹਾਗਣੀ, ਨ 

ਜਿਨ(/ਨਨੂ? ਕਉ ਰ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) __ ਕਰੇ ਇ(ਕਰ)॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੂੰ _____ ਕ੍ਰਿਪਾਵ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

੦੦ ਉਹੀ ਸ਼ਹੰਲਨੀਆਂ ਸੰਹਾਕਵੰਤ/ਆਂ ਹਨ; ਰਾ ਤੰ ਪਝੋ-ਕੱ ਆਪਣ?? (ਪਾ-'ਉਕਣਾਂ ਕਰ ਲੰਦੋ/... 

ਖਸਮੁ(#ਸ% ਰ ਦੇ ਮੰਗ ਰਹਿ ਆਪਣਾ, 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਮਨ(%ਨ) __ ਆਗੈ ਦੇਇ(ਏ)॥ 
ਸਰੀਰ ੍ ਮਨ `ਅੱਗੇ (ਰੱਖ/ਅਰਪਣ ਕਰ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਨ .(ਅਐਲੀਆਂ ਐੱਰਾਗਣ?' ਆਪਣੇ (ਪੁਤੁ? #ਸਮ' ਤੱ ਘਹੈਜਾਣ ਲੈਦੀਆਂ ਰਨ; ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ (9) ਅੱ 
ਰ ਅਰਪਣ? ਕਰ /ਏੰਛੀਆਂ ਰਨ/ (ਭਾਵਾ ਮਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਸ਼ਮਗਤ' ਹੈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ/2.... 

ਪਰਿ(੫ਰ) ______ ਵਰੁ(ਭਠ7 __ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, 
(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ) ਪਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ 
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ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ(£ਰ) ਕਰੇ ਇ(ਕਰ)॥ 
ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

...ਉਹਾਂ ਨ? ਹਉੰਨੀ ਨੂ ਟੂਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ,ਹਰਦੋ-ਘਰਾ /ਏਚਾ ਆਘਣੇ (ਪਰਭੂ? ਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਆ ਨੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ(ਸੰਤਾਫਤਆ? ਸੌ ਹਾਗਣੀ, 

ਹੈ! ਨਾਨਕ! ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀਆਂ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) ਭਗਤਿ(ਤਗਤ)? __ ' ਕਰੇਇ(ਕਰ? ॥੪॥੨੮॥੬੧॥ ` 
ਦਿਨਰਾਤ __ ਬੰਦਗੀ,ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਨ ਇਸ /ਇਨ' ਰਾਤਾਂ (ਅਠ ਪੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ) ਝਓਗਾਂ ਕਰਣੀਆਂ 
ਗਹਟੀਆਂ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/#ਗੰਰਾਗ) __ . ਮਹਲਾ (ਮਨੇਲਾ? ਰ ੩(ਤਜਾ2॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ___. ਰ ਤੀਜੀ 

.__ਇਕਿ(/£ਕ) ਪਿਰੁ (ਨਰ) ਰਾਵਹਿ(ਰਾਫ?) ਆਪਣਾ, 
ਕਈ ਕੰਤ _. ਮਾਣਿਆਂ,ਭੋਗਿਆ ਆਪਦਾ 

ਹਉ(ਹਉੰ? ਕੈ(ਨ? ਦਰਿ(ਠਰ? ਪੂਛਉ(£ਛ੬? ਜਾਇ॥ " 
ਮੈੱ _ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ __ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਕੇ 

ਕੱਲਾ (ਨੁਹਾਲਣਾ) ਨੇ _ਆਘਣੇ (ਪੂਡੂ? ਕੱਤ ਨੂੰ ਆਣੇਆਂ ਹ, (ਡਾਵ' ਪਰਭੂ ਦੀ ਭੰਦਗਾ /ਫਜ਼ਾ ਲੰਢਨ' ਸ਼ਤੰਤਾ ਰ 

ਕੱਤਾ ਹੈ) ਨ (ਅਭਾਗਣ) ,ਕੈਹੜੇ ਟਰ' ਤੰ ਲਾਕੇ (ਕੱਤ-/6ਲਾ੫ ਭਾਰ) ਪੁੱਛਾਂ? 

ਸਤਿਗੁਰੁ(ਅਤਗੁਰ) ______ .ਸੇਵੀ(ਨੇਫ - ਭਾਉ __ ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੀ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ _ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ 

ਸੈ ਪਿਰੁ(/&ਠ) ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ॥ 

ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ` ਦੇਵੋ __ ਮਿਲਾ, ਜੋੜ 

....ਪਭੂ-ਨੈਲਾਮ ਦੀ ਨੁਗਤਾ ਟਸ਼ਦਾੀ ਹੈ # ੭? ਅਓਗੁਰੂ ਦੀ £ਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਫਾ ਕਰਦਾਂ ਹਨ ਭਾਫ ਅਰਾਗਨਾ [| 
ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ (ਅਤੇ /ਡਰ' ਨੱੜੀਆਂ ਕਰਾਨ?, /ਕੈ' ਸਹੇੜ ਨ) ਹੰਨੂੰ” (ਮੋਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ? ਕੱਤ' /#ਲਾ` /ਟਈ/... 
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ਸਬੁ(ਨਭ/ ਉਪਾਏ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ, 
ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਿਸੁ (ਕਸ? ਨੇੜੈ, ਕਿਸੁ (ਕਸ) ਦੂਰਿ(ਦੂਰ) ॥ 

...ਸਾਨੀਂ (ਸਣ ਨੂ” ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ? ਆ ਨੀਂ (ਉਸਦੀ?) ਨਾਭਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹ, (ਪਰ ਏਸ ਮੈਲਾ 
ਉਚਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕ? ਕਸ ਨੂੰ' (ਵਓੰਗੁਰੂ) ਨਸ਼ਦਕਿ' ਡਾਵ' ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਅਨੁਭਵ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋ 
ਉੱ ਝੂਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਛਾ ਹੰ/... 

ਜਿਨਿ, (/ਨਿਨ੍) ਪਿਰੁ (4੨) ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ, (ਜਾਣੇਆਂ?_ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਨਾਲ, __ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ 

` ਪਿਰੁ (8? ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ) _॥੧॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ _____ ਭੋਗਦਾ, ਮਾਣਦਾ __ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ 

--/#ੰਨੂ (#ਹਾਣਾਂ ਨੰ ਪੂ? ਕੱਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਨ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, (ਭਾਵ ਓਸ ਤੰ ਡਰੱਲ਼ਾ ਕੰਤਾ ਹ, ਪ੍ਭੂ? ਕੱਤ 
ਮਾ ਹਾਫ਼ਰ' ਨਾਸ਼ਰ' ਹੱਕੀ (ਉਨਹਾਂ ਸੰਹਾਗਣਾਂ ਨੂ? ਆਣਣਾ ਨੰ ਨ ਕੀ 
ਵਾਨੇਆ ਗਹਿੰਦਾ 2 /... 

ਮੁੰਧੇ, ਤੁਠ? ਚਲੁ (ਚਲ) - ਗੁਰ `ਕੈ ਭਾਇ॥ ਰ੍ 
ਜੰਵਇਸਕਰੀਏ ਤੂੰ ਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ 

-.<ਉੀ/ ਨ ਨ ਤਹ ਤਲ ਸਰ ਚੀ ਅਲ (ਭਾਵ ਘਾਧਣਾ ਸਚਿਨ, ਹਰ “ਆਰ /ਵਚ' ਭਤਾਤਾ 
ਕਰ/2... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ£ਨ)? ___ ਰਾਵਹਿ(ਰਾਫ/ਹ? ਪਿਰੁ(//4ਰ) ਆਪਣਾ, 

`ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਗਦੀਆਂ, ਮਾਣਦੀਆਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਆਪਣੇ 

ਸਹਜੇ ___ ਸਚਿ(ਸੱਠ) ਸਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

_ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਰਾਹੀਂ . ___ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ _ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ _ਠਹਿਰਾਉ 

--(ਉਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਹਾਗਣਾ) /ਏਨ' ਰਾਤ; ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਪਗ, ਆਪਣੇ (ਪਰਭੂ ਪ੍ਰੱਤਮ ਨੂੰ? ਮ਼ਾਣਦੀਆਂ ਹਨ; (ਭਾਵ 
ਪੂਡੂ ਨੈਸਰਨ' /ਵੈਚ' ਲੁੱਟੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ) ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾ ਰਾਗੀ ਸਦਾ-ਗੰਹੇਰ (ਪ੍ਰਡੂ? ਨਾਲ ,£ੱਕ 

_,#ਕ.ਹ ਨਾਂਦਆਂ ਹਨ/... 



ਸਬਦਿ।ਸ਼ੜਏ) 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 

ਸਚੈ(ਸੱਠ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ 

(ਲੇ #ਤ ਗਰ ਦਏ? ਸੜਦਾ /ਦਰਾ ਰੰਗੀਆਂ ਹੌਈਆਂ ਹਨ; (ਭਾਵ ਗੁਰ 6੫ਦੌਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਣਾ ਜੀਫਨ' ਝਤੀਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਓਹ) ਨੰਹਾਨਵੰਤਨਆਂ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ? ਸ਼ਦਾ-ਸ਼ਲਰ' ਨੁਰਸ਼ੜਟਾ ਦੇ /ੱਗਾਰ ਨਾਲ ਨ (ਆਪਣ 

ਤਨ' ਨੂੱ' /ਉੰਨਾਓਆ ਗਇਆ ਹੈ/2... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਵਰੁ(ਵਰ? ਪਾਇਨਿ(੫7ਣਨ) ਆਪਣੈ, 

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ __ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਦੇ 

ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ(ਨਤ) ਪਿਆਰਿ(/ਆਗ) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ 

....ਓਹ #ੰਡਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ੱਰਾਗਵੰਤਗ॥$), ਸਤੰਗਰੂ ੀ ਪ੍ਰਤਿ ਆਰ ਰਾਠਨ ਆਪਣੇ (ਪੂ? ਕਤ ਹੱ 
ਹਰੇ ਰੂਪਾਂ ੫ਰ /ਵੇਚ ਪਾ ਲੰੱਦੀਆਂ ਹਨ/... 

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ _ਹਰਿ(ਹਰ) ਰੰਗਿ(ਰੱ? ਰਵੈ, ਰ 
(ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਬਿਸਤਰਾ ਸੁੰਦਰ __ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਵਿਚ, ਮੌਜ ਵਿਚ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਭੰਡਾਰ ॥ 
ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 

---(ਉਨੂਾਂ #ੰਹਾਗਣਾਂ ਛਾ ਪ੍ਰਡੂ ਝੱਟ ਨਾਲ ਸਜਾਣ? ਨੁੱਦਰ' ਨੌਜਾ 6ਤ), ਹਨੀ ਪੁਡੂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ /ਵੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂ ਆਣਟਾ' ਹੈ/(ਅਨੇਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਨਾ-ਰਤੀਆਂ ਸੰਹਾਗਣਾਂ ਦੋ? ਖਜ਼ਾਨੇ (ਸਦਾ ਸਫਾ) ਸਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਕਤਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਨੰਦੇ ਹਨ/... 

ਸੇ ਪ੍ਰਕੂ (ਪਭ) ਪ੍ਰੀਤਮੁ (੧੪੦ ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਉਹ ___ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿ ਸਭਸੈ(ਸਭਨੰ? ਦੇਇ।ਏ? - ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ)? ॥੨॥ 

ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

ਰਤੀਆ।ਰੱ5ਆ? 
ੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਡਣ) 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

ਸੋ ਹਾਗਣੀ, (ਲੱਟਾਗਣਾ) 
ਵਿ 3 ( 02 ਹ) 

ਸੀਗਾਰਿ(ਲੰਨਾਰ) ॥ 

ਘਰਿ(ਘਰ) 
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ਇਤ [/ 

<__ (ਨੰ ੨ ਲੱ 2 ੧ <੭_## ਅੰਕ ੩੮ 
੪ (ਟ=== 

੫੧ ਗਿਲਿਲਘ= 

੨ ੱ 

.--(#ਨੈਹੀਆਾਂ ਨੰਹਾਗਣਾੰ ਦੋ? /ਹਰਟੇ /ਏਚ ਪ੍ਰਭੂ' ਪਰਤਿਆ ਵਸ ਲਾਂਟਾ` ਹ, ਹੜਾ (ਸੰਸਾਰ ਏ? ਸਹੰਰਆਂ ਲਵਾਂ 
ਹੱ #ਟ' ਆਲਰਾ ,ਇੰਟਾ ਠੀ/... 

ਪਿਰੁ (/ਮਰ) ਸਾਲਾਹਨਿ (ਸ਼ਲਾਹਨ? ਆਪਣਾ, 
ਕੰਤ ਸਲਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਦਾ 

ਤਿਨ ' ਕੈ ਹਉ (੦੬? ਸਦ __ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ (ਜਾਉ? ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ___ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

--ਨਹੜੀਆਂ ਨੁਹਾਗਫੰਤਆਂ) ਆਪਣੇ (ਪ੍ਰਭੂ? ਕੱਤ' ਨੂੰ” ਸਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੰ" ਨਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ/... 

ਮਨੁ(ਮਨ? ਤਨੁ (ਤਨ? ਅਰਪੀ, (ਅਰ?) ___ ਸਿਰੂ/#ਰ? ਦੇਈ, (2)? 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਅਰਪ ਦਿਆਂ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ _ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ 

ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ।ਲਾਯਾਂ? ਪਾਇ,੫2? ॥ 

.-(ਨ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ? ਤਨ; ਅਨ ਅਤੇ /ਰ' ਦੀ ਡੰਟਾ ਕਰ' ਏਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਨ?' ਲਗ ਲਾਵਾਂ/... 

ਜਿਨੀ(ਨਹ? ਇਕੁ(/£%) ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਛਮਤਆਂ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰ ਇੱਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ 

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ॥ 

ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਓ,ਸਨੇਹ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

...ਨਨਹਾਂ ਨੰ ਦੂਤ=ਭਾਫ ਅਭਫਾ ਮਹਏਆ ਦਾ ਨਹ ,ਤਆਗਾ ਕੰ, ,£ਕ' ਪਰਮਾਤਨਾ ਨੂੰ ਪਹੈਲਾਣ' /ਨੈਆ` ਹੰ/... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨੁ੨? ਨਾਮੁ (ਨਾਸ) ਪਛਾਣੀਐ , (ਪਡਾਣ/ਅੰ?) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਰਾਹੀ' _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 

ਨਾਨਕ, _ ਸਚਿ(ਨਓ) ਸਮਾਇ॥੩॥੨੯॥੬੨॥ 
ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

,..ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਅਤੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੁੱਓਤਾ ਰਾਗਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾ#' ਨੂੰ ਪਡਾਣੀਦਾ ਹੈ, (ਡਾਟ ਪ੍ਰਡੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਕਾਗੀਦਾੀ 2), %ਤ /2ਸ਼ ਨਾਲ ਨਦਾ-ਆਝੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੇਚ' /ਨੈਵਲਨ` ਹੱ ਲਾਣੰਦਾ' ਹੈ/ 



€ ਪਲ ਪਿ ੭ ਆ 

੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ .__- ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀ ਸਚਾ(ਨੱਦਾ) ਸਚੁ(ਨੱਓ) . ਤੂਤ 
ਹਰੀ ਜੀਓ __ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਤੂੰ 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਕਿਛੁ (ਕਛ) ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ॥ 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚ, ਲੇਖੇ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆ, 

ਹਗਾੰ ਲੰਓੰ/ ਤੁੰ ਸ਼ਲੰਫ ਕਾਲ, #ੱਰ' ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, (ਜ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਲ, ਭਾਵ 
ਹੁਕਮ /ਢੋਲ ਹੰ/... 

ਲਖ _ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ, 

ਲੱਖਾਂ (ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ) ਜ਼ੁਰਾਸੀ (੮੪) ਲੋਚਦੇ, ਤਾਂਘਦੇ, ਇੱਛਾਵਾਨ ਫਿਰਦੇ 

ਬਿਨੁ (/ਕਨ) ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਰ ਪੀਰੈ ॥ 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੀਰ ਨੂੰ, (ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ) 

..ਉਰਾਹਨ ਲੱਖ ਨੂਨਾਂ ਦੇ ਲੱਢ, ਭਾਵ ਸਭ ,੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਦੇ ਜੀਅ-ਸੱਤ ਤੰਨੂੱ #ਲਣ ਲਈਂ ਤਾਂਘਣੇ /ਫੈਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ 
ਉਰੂ-ਪੀਰ' ਏ /ਨਲਾ੪' ਤੱ ,ਨਨਾੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ /£ਹ ਲਾਲਲਾ ਪੂਗੀਂ ਨਹਾ ਹੱ ਸ਼ਕਦੀ0... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ __ ਬਖਸੇ(੪ਖਇ੭ ਬਖਸਿ(ਕਖਸ਼? _ ਲਏ, 
ਹਰੀ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ _ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ 

ਸੂਖ ਸਦਾਂ __ ਸਰੀਰੈ ॥ 
ਸੁੱਖ, (ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ) _ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 

<-(/ਜੋਰੂਾ ਨ? ਹਰ ਲੀਓ ਨੰ (ਆਪਣ?) ਭਧ/ਉਲ਼ਾ ਰਾਨੀ ਝਥਸ਼ /ਨਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਗੌਰਾ /ਵਿਲਾ ਹਸੀਸ਼ਾਂ 
ਆਤਨਕ-ਅਨੰਣ (੩ਣਿਆਂ ਕਹਾ ਗ.. 

[ ਗਰ _ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ, 

] ਸਤਿਗੁਰ __ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਸਚੁ(ਨੱਲ) ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥ ਜੇ 
ਡੂੰਘੇ _. ਅਡੋਲ, ਸ਼ਾਂਤ 
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..ਅਤੈਡੁਡ ਲਾਂ ਐਰਪਾ ਰਾ ੭” ਸ਼ਟਾ-ਸ਼ਾਝਰਾ ਤੋ ਗਰ ਛੱਡੀਰਾ (ਪਭ ਲ?) ਨੰਫਾ; ਭਾਵ #ਰਾਗਨਾ 
ਕੰਤ ਹੰ/... 

ਮਨ ___ ਮੇਰੇ, __ ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਚੜੇ _ ਸੁਖੁ (5੨) ਹੋਇ॥ 
ਚਿੱਤ __ ਆਪਣੇ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ _ਰੰਗਿਆਂ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਹ/ ਨੰਠੇ #ਨਾਂ/ (ਪ੍ਰਡੂ? ਨੈਮਰਨ /ਦਨ' ਗੱਗੇਆਂ ਨੰ (ਆਤਨੀਕ)? ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਖਤਾ ਹੱਦਾਂ ਹੈ/... 

ਗੁਰਮਤੀ (ਗੁਰਮੱਤ?) ਨਾਮੁ(ਨ? ਸਲਾਹੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

.-ਉਰਮੰਤ' ਏੁਆਰਾ (ਪੂਡੂ? ਨਾਮ ਦੀ ,ਨੈਫ਼ਤ' ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਗੀਟਾਂ ਹੈ, (/ਕਉੰਕੋ? ਉਨ ਤੰ.ਤਨਾਂ ਹੰਠ' ਕੱਲਾ 

ਦੀ (ਸਲਾਹੁਣ ਯੰਗ? ਨਹਾ ਹ/... 

ਧਰਮ _ ਰਾਇ(ਰਾਏ) ਨੋ ਹੁਕਮੁ (ਹੁਕਮ) ਹੈ, 
ਧਰਮ __ ਰਾਜ (ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਬਹਿ ਸਚਾ(ਸੱਠਾ) ਧਰਮੁ(ਹਰਨ) ਬੀਚਾਰਿ(ਲੰਦਾਰ) ॥ 

ਬੈਠਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ(ਅਟੱਲ) _ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ 

(ਰਗ - (ਵਗ ਕਾ (ਆਪਣੇ ਆਸਣ 2) ਬੰਨਕ, ਨੱਚ /ਉਲ਼ਾਰ' ਰਾਠਾੰ' ਸੱਚਾ 
ਆਂ ਕਰ/... 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚੁਸਟੁ(ਟਸ਼ਟ? ਆਤਮਾ, 
ਦੂਸਰੇ ਲਗਾਓ/ਸਨੇਹ ਵਿਚ ___ ਦੁਸ਼ਟ, ਮਲੀਨ ਰੂਹ 

ਓਹੁ(ਓਹ) ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥ __` 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਅਤ, ਹਕੂਮਤ 

...ਉਤਾ-ਭਾਟ ਅਥਵਾ #7£ਆਵਾਂ (ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨੰਹਾ /ਏਜ਼ ਲਗਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਨਾਵਾ£ ਤੰਗੀ (ਹਰਸ਼ ਰਾਜ ਲੀ? 
ਨਰਕਾਰ ਟੇ ਦਹਟਰੈ /ਵੇਲ ਹਨ... 
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ਦੀ. ਹੀ ਤਲ ਅੰਕ ੩੯ ਰੀ ਆ 

-ਜ-=ਰੋ” ਤਲ 

ਅਧਿਆਤਮੀ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਗੁਣ ਤਾਸੁ(ਤਾਸ) 

ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਜਪਹਿ(ਜਘ??) ਏਕੁ(£ਕ) ਮੁਰਾਰਿ(ਨੁਰਾਰ? ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਜਪਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 

...(੪ਰ /ਨਹੜ) ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਧਰ#-ਨਾਧਕ' ਹਨ; ਗੁਣਾਂ ਦਾ ੪ਫ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਡੂ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਹਰਦੇ /ਵੇਚਾ 

ਫਸ਼ਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਓਹ) /ਓੱਤ /ਵਚ /£ਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ` ਔਰਾਧਦੇ ਗਹੈਂਦੇ ਹਨ/... 

ਤਿਨ(ਓਨ੍ਹ? ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ, ਟਹਿਲ __ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਧੰਨੁ (ਧਨ) ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ(ਸਵਾਰਣਹਾਰ)? ॥੨॥ 

ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ____ ਸੰਵਾਰਣ ਵਾਲਾ 

... (ਨਹ ਧਟਨਾਂ /ਊਂਤਿਆਂ ਦ)? ਸਵਾ ਹਰਨ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਅਲਹ ਧਰਨੀ /ਊਤਿਆਂ ਨੂੰ? 

ਨਫਾਰਣਹਾਰ (ਘਰਮਾਤਨਆਾ ਫ?? ਧੰਨ ਹੰ/ 

ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਨਹਿ(ਸ਼ਨ? ਤਜੈ, 

ਚਿੱਤ _ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ _ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਮਨਿ(ਮਨ? ਜੂਕੈ ਮੋਹੁ (ਮਰ? ਅਭਿਮਾਨ (ਅਤੇਮਾਨ? ॥ 

ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟ/ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ___ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ 

(ਲੈ ਧਰ#-ਨਾਹਕ) /ਹਰਟੇ /ਟਚੱ' ਆਨ ਦੇ #ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ /ਇੰਟਾ ਹੈ, (ਬੰਦਗੀ ਰਾਗੀ ਓਸਦੋ) ਅਨ /ਵੋਚੱ 

#ਹ' ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰ ਹੱ ਲਾਂਟੈ ਹਨ:.. 

ਆਤਮ ਰਾਮੁ(ਰਾਨ) ਪਛਾਣਿਆ(ਪਡਾਣਆ?, 

ਸਰਬੱਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਮੇ ਹੋਏ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ 

ਸਹਜੇ (ਅਟਜੇ) ਨਾਮਿ(ਨ%) ਸਮਾਨੂ(ਸਮਾਨ? ॥ 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ 

.. (ਉਨ) ਸਰਬੱਤ ਆਕਨਾਂਭਾਂ ,ਐਚ ਰਸ ਨੱਠੀ (ਪਰਨਾੜਮ?) ਨੂ ਸਮਰਕ, ਕਾਰਕ ਨਗ ਗਰਕ ਲਨ 

ਭੂ? ਨਆਂ /ਵਰਾ ##ਫਲਨ ਹਾਂ ਜਾਟ ਹਨ... 
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ਬਿਨ (/ਖੇਨ) ਸਤਿਗੁਰ, _____ ਮੁਕਤਿ(ਮਕਤ? ਨ(ਨ? ` ਪਾਈਐ, 

ਮਨਮੁਖਿ(੪ਨ5) ਫਿਰੈ ਦਿਵਾਨ(/੬ਫਾਨ) ॥ 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਕਮਲਾ 

.4:ਮੈਨੇ' ਦੇ #ਨਰ ਲਗਣ ਵਾਲ ਮਾਂ ਨਲ ਕਲ (੪ਰ) ਸੰਓਗੁਰੂ (ਛਾਂ ,੍ਰੋਧਾ 

ਤੱ) ਐਨਾਂ (#ਟਆਵਾਂ ,ਵੈਕਾਰਾਂ ਤੱ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਗ ਪਾ ਸ਼ਕਦਾ/... 

__ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਏ) ਨ(ਨਾਂ) ਚੀਨੈ, ਕਥਨੀ _ਬਦਨੀ ਕਰੇ, 

ਗੁਰਸ਼ਬਦ,ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ, ਸਮਝਦਾ __ਕਥਾ ___ ਗਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਬਿਖਿਆ ਮਾਹਿ (879? ਸਮਾਨ (ਸਨਨ) _॥੩॥ 

ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਖੁੱਭਿਆ 

4੨908) ਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ; ਭਾਦ' ਨਗਿੱਤਆ ਨੂੰ ਨਗ ਸਮਡਦ; ਅਤੇ ਐੰਢੇ' ਕਰਨ-ਝਟਨ?, ਭਾਵ ਫ਼ੜਾਨਾੰ 

ਨਾਪਾਂ-ਸੱਖਾਂ #'ਰਦਾ ਗੰਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੰ (%7ਇਆਵਾ /ਵੋਕਾਰਾਂ 2) ਫ਼ਹਰ /ਵਚ #ਭਿਆ ਗਹੰਦਾ ਹੈ/... 

ਸਕੂ(ਨਭ) ਕਿਛੁ (ਡ? ਆਪੇ ਆਪਿ(%੫) ਹੈ, 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੋਇ ॥ 

ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

...ਨੌ' ਕੁੱੜ' (ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ੪ਰਮਆਾਤਮਾ)? ਆ 2 ਆ ਹੈ, (ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਰਲ ਸ਼ਕਤਵਿਨ? ਹਰਾ 

ਕਈਂ ਨਗ ਹੈ/... 

ਜਿਉ (ਨ? ਬੋਲਾਏ, ਤਿਉ।/56? ਬੋਲੀਐ, 
ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਵਾਏ _ ਤਿਵੇਂ ____ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾ? ਆਪਿ(ਆ੫) ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥ 

ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੁਲਵਾਏ ਉਹ 

.../ਜਣੇ' (ਓਹ ਕਰਤਾ £ਰਥ) ਠੁਲਵਾਏ), /ਵੇ' ਬੰਲੰਦਾ ਹੈ, ਕਤ ਉਹ ਉਝ ਨੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਣ ਉਹ 
ਆਪ (ਆਪਣਾਂ ਰਜ਼ਾ /ਵੋਚ? ਹਦ 
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ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ੧) ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮੁ(ਬੁਹਨ? ਹੈ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ _ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਲ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ __,___ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--ਅਤੰਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਨਨੁੱਖ਼ਤਾ ਰਾਗੀ (ਪਰਮ਼ਾਤਮ ਰਜ਼ਾ /ਏਚਾ ਬੱਲੇ ਹੱਲ) ਬੱਲ, ਸੂਹਮ=ਸ੍ਰੂਯ ਹਨ/ ਸਤਗੁਰ ਦੇ 
ਸ਼ਬਣਾ-ਉਪਦੋਸ਼ਾ ਰਾਗੀ” (ਪ੍ਰ੍ਡੂ? /#ਲਾਪ' ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹ/... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਸਮਾਲਿ(ਆਲ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! `____ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ 

ਜਿਤੁ(ਨੰਤ? ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ(ਨ& 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ, ਅਰਾਧਨ ਰਾਹੀਂ 

ਤੂ. ਤੁ? 
ਡੂ 

ਹੋ ਇ॥੪॥੩੦॥੬੩॥ 

(ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ _ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

-<ਹ/  ਨਾਨਕਾ/ ਤੂੰ (੪) ਨ%' ਦੀ ਨੰਭਾਲ ਕਗ, ਮਿ ਨਿਤ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਿਗਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਜਗਿ(ਜਗ? ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ (ਨੰਠ) 
ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰ _. ਮਲ. ___ 

ਮਲੂ(/ਨ? ____ ਲਾਗੀ ਢੂਜੈ 
ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਦੂਸਰੇ 

੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਤੀਜੀ 

ਦੁਖੁ(ਏ%) ਪਾਇਆ, 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਲਿਆ 

ਭਾਇ॥ 

ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ 

ਸੰਸਾਰ ਨੰ ਹੰਕਾਤ ਦਾ ਨਲ ਕਾਰਨ ਟੁੱਖ ਨੰ ਠੁੱ£ ਪਾਈਆ ਹ, ਅਤੇ /2ਹਾ ਸੰਲ ਦੂੰਤ-ਭਾਵ, ਅਰਵਾ (%72ਆਵਾੰ 

/ਦਕਾਰਾਂ ਟ) ਲਗਾਓ ਕਰਕ) ਲਗਾ ਹ/... 

ਮਲੁ (ਨਨ) ਹਉਮੈ, ਧੋਤੀ __ ਕਿਵੈ(/ਨੇਡੰ? 

ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ 

ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 

ਨ(ਨਾਂ) _ਉਤਰੈ, 
ਨਹੀਂ `___` ਉੱਤਰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ 

ਨਾਇ(ਨਾ£) ॥ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ 
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...ਸ਼ੰਕਰ' ਸੰਕੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤ ਲਾਕ ਵਾ ਕੱਟੀ £ਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਲ (/4ਡਾ ਅਹਇ) ਧੱਣ _ 

ਨਾਲ ,ਕੈਨੇ ਤਰਹਾਂ ਵਾ ਨਹ ਉਤਰਦੀ /... 

ਬਹੁ ਬਿਧਿ(/5੦) ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ , (ਕਆਂਵਦ? 

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਦੂਣੀ ਰ ਮਲੂ(ਮਲ) ਲਾਗੀ ਆਇ॥ 

.-- (ਲੰਕਾ? ਅਨੰਕਾਂ ਤਗੀਕਆਂ ਨਾਲ, (ਅਨੌਕ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਕਾਰ ਭਰੇ? ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਦ ਹਨ, ਪਰ /ਏਸ਼ਾ 
ਨਾਲ ਤਾੰ (ਹਾਰਨਨਕ' ਹਈਸੀ ਦ?? ਹਰ ਦੁਗਣਾੀ ਨੰਲ ਆ ਲਗਦਾ ਹੰ/... 

ਪੜਿਐ,(ਪਊਅ) ਮੈਲੂ(ਮੌਲ) ਨ(ਨ$ ਉਤਰੈ , 
ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ 

ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ।/ਨਆਨਆਂ)' ਜਾਇ॥੧॥ 

ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਗਿਆਨਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਜਾਕੇ 

---(ਹਰ#' ਗ੍ਰੱਸਾਂ ਆਇ ਨੂੰ ਕੰਫਲ) ੫ੜੂਨ ਨਾਲ (ਹਨੀ 2?) ਸੰਲ ਨਗ ਉਤਰਟ£, (ਤੌਸ਼ਕ /ਏਸ਼ ਨਾਨ) 

/ਨਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੱ' ਵੀ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ/... ਰ 

ਮਨ ਮੇਰੇ, __ ਗੁਰ ਸਰਣਿ(ਸ਼ਰਣ) ਆਵੈ, 

ਚਿੱਤ __ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ 

ਤਾ(ਤ? ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੌਰਮਨ) _-_ _` ਹੋਇ॥ 

ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਏਂਗਾ 

--(ਪੰਡ੭ 2? ਰੇ #ਨ/ (ਜੋ ਮਨ? ਆਈਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰਣ /ਲ' ਆ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ (ਹਉਨੀ ਦਾ ਨੰਲ ਤੱ) ਘਵੈੱਤਰਾ 

ਉਇ 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨ5), ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਗ) _ ਕਰਿ(ਕਰ) __ ਥਕੇ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ _ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ 

ਮੈਲੂ (ਮੈਲ) ਨ।ਨਾਂ) ਸਕੀ ਧੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਲ ਨਹੀਂ ਜਾਸਕੀ ______ ਧੋਤੀ ਠਹਿਰਾਉ ' 
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ਆ € ਕਰ ਣਾ 
੩ ਸਕ ਦਾ 

...ਮਨਨੁਝ ((ਉਅਕਤਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤਰਨੀਂਕਆਂ ਨਾਲ ਲੱਕ /£ਕਾਵੇ ਲਈ?) ਗ/ਹ-ਹ/ਤੈ ਕਰਕੀ ਵਨ ਥੱੜਾ 
ਗਣ, (ਪਰ. ਹਉਨੈ ਟ?) #ੰਡ (/ਛਰ' ਵ?? ਪੱਤੀ ਨਠੰ' ਲਾ ਸਕ /... 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਮੈਲੇ, ਭਗਤਿ(ਭਜਤ) ਨ।ਨਾਂ) ਹੋਵਈ, 

ਮਨ ਦੁਆਰਾ _- ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ __ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ' ਨ(ਨਾ? ਪਾਇਆ ਜਾਇ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ __ ਜਾ ਸਕਦਾ 

...(ਨੌ/ ਅੰਨੇ #ਨ/ ਹੰਕਾਰ ਟ?) ਸੌਲ ਭਰੇ ਅਨ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨਹਾੰ' ਹੋਂ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਗੰ (ਪੁਡੂ? ਨਲ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ/... 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨੁੱਸ? ਮੈਲੇ, ਮੈਲੇ ਮੁਏ, 
ਮਨਮੱਤੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ` ਮਲੀਨ ਮਲੀਨ ਮਰਦੇ ਹਨ 

ਜਾਸਨਿ (ਜਾਸਨ) ਰ ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਗਵਾਇ॥ 

-#ਾਧਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤਗੁਰੂ' ਤੰ' ਝੰ9# (ਹਉਨੀ ਦੀ ਮਲ ਕਰਕ? ਮਲੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ (ਉਹਾ 
588) #ਲੀਨ 2 #ਰ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ/ (ਹੱਕਾਣ ਲੀ #ਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਨਾਰ' ਤੱ ਆਮਣ?) ,ੱਸ਼ਤ ਨੁਆ' 

ਕੈ 2 ਲਾਣਲਾਂ /... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ(ਮਨ). ਵਸੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਲੁ (ਮਨ) ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇ॥ 
ਮੈਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ _ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਦੀ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ) ਸਮਾਕੇ, ਲੀਨ ਹੋਕੇ, ਅਭੇਦ ਵਕ 

---99ਗੁਰੂ ਦਾ ,ਕਰਪਾ ਦੁਆਰ, ਪ੍ਰ ਨਲ ਅਵਰਾ ਝਟ ਦੀ ਹਲ ਭਲ ਨਲ ਆ 
ਜੰ ,ਓੱਤ /ਏਜ ਵਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੰ/... 

ਜਿਉ/86) __ ਅੰਧੋਰੈ `_ ਫੀਪਗੁ,ਲੰਪਕ? ਬਾਲੀਐ, 
ਜਿਵੇਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਰ ਬਾਲੀਦਾ ਹੈ 

ਤਿਉ।/5੬? ਗੁਰ _ਗਿਆਨਿ, ((ਨਆਨ) 
ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਦੁਆਰਾ 



$੭ .() 
੪੯ ਦੈ )” ੨੪2 6. ਦੋਂ ਹਰ 

੩ < ੭ ਡਾ < 2੫੧੮੮ ਅੰਕ ੩੯ `੩% 
੭) ੩ ਨ, 

੧) ਫਟਣ ਲੁ” 
| 

ਇਆ! ਹਕ ਦਿ 

ਵਾ ਰੈ . ਤਜਾਇ॥੨॥ 

ਤਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

,..ਇੰਵੀੱ ਹਨੂੰਰੇ /ਫਚ (ਹਨੂੰਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ' ਲਣ?) ਹੀ .#ਵਂ ਨਾ ਤਜ ਦੇ ਆਨ 
ਰ ਰਾਗੀ ਅਨਆਨ' (ਦਾ ਹਨੂੰਰਾ? ਦੂਰ ਹੈਂ ਜਾਵਾ ਹੰ/... 

` ਹਮ ਕੀਆ, ਹਮ ਰ ਕਰਹਗੇ , (ਕਗਨਨੇ) 

ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ __ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 

ਹਮ ` ਰ ਮੂਰਖ _ਗਾਵਾਰ ॥ 

...(ਨੈਹੜਂ ਹਾ ਫੜ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਗਹਦ ਹਨ #) _ਅਲੰ' (ਏਗ) ਕੰਤ ਹੈ, ਅਲ (ਆਠ? ਕਰਾ, (ਸ਼ 
ਤਰਾ? ਅਲੀ ਅਸਲਾ (ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ /ਵਲ? ਨੂਰਥ' ਤੰ ਨਵਾਰ` ਹੁੰਦੇ ਹਨ/... 

ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ, 
. ਕਰਨ _ ਵਾਲਾ, ਵੰਤ(ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ) . _ ਭੁੱਲ ਗਿਆ 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ (/ਮਆਰ? ॥ 
ਦੂਸਰੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾਓ, ਸਨੇਹ 

..#ਹਾਂ ਭਾਵ ਉਚ (ਅਕਵਾ ਮਇਆ ਨਾਲ) ਲਏ (ਹੱਡ ਕਰਕ? ਕਰਣ ਵਾਲਾ (ਕਰਤਾਰ? 
_ ਡੱਠੇ ਆ ਰੰ. ਰ੍ 

ਮਾਇਆ ਜੇਵਡੂ (ਜੰਢਡ) ਦੁਖੁ (੬੪) ਨਹੀ,(ਨਗੰ? _ 
(ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਨੇਰ ਵਾਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ) ਜਿੱਡਾ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ _ ਨਹੀਂ 

ਸਭਿ(ਮਭ? ਭਵਿ(ਭਢ! __ ਥਕੇ _` ਸੰਸਾਰੁ/ਨ) ॥ 
ਸਾਰੇ ਭਉਂਕੇ, ਫਿਰ ਕੇ ̀__ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੰਭ ਗਏ ਜਗਤ ____ 

.੦੭੭ਾਰ' #ਸਾਰ' ਦੇ (ਜਾੰਵ; ਸਾ£ਆ #ਤਰ? /ਛੈਰਾ ਕੇ ਧੱਕ-ਟੁੱਟ ਗਏ ਰਨ, (੪ਰ' ਜਗਤ /ਵੋਚ) ੭#7ਆ /ਨਿੱਡਾ 

ਇਕ (ਹਰਾ ਕੱਲ? ਨਗੀੱ' ਹੰ/... 

ਗੁਰਮਤੀ(ਨੁਰ#5%, ਸੁਖੁ (ਨ? ਰ ਪਾਈਐ, 
_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ __ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਰ੍ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

--=ਦ===>੧੩== 
3੩੫੯੧ ਨਨ“ 9 



$ 6 ੯ [" ੍ ੯੬੬ <=੩੩੬,੬੬੬== £-- ਇਕ” << 
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ਕੰ... ੧੮੮੨੨ __ ਅੰਕ ੩੯ 
੭ ₹ ੩੪ 4<੨=== ਰਾ 

ਹੂ (1 ੨ 

ਸਚੁ(ਨ6) ___ __ ਨਾਮੁ(ਨ% ਉਰਧਾਰਿ(ਉਰਧਾਰ? ॥੩॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _____ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਨਾਲ 

4499 ਗੁਰੂ' ਦੀ /ਨੱਖਆ ਰਾਗੀ; ਅਜ ਜਲ ਪੈਰ ਜਨ ਲੱ (ਆਤਨੀਕ? ਅਨੰਦ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੁੰਛੰ ਠੈ/... 

ਜਿਸ __. ਲੋ ਮੇਲੇ, - ` ਸੋ ਮਿਲੋ, ਰਾ 

ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ _ਮੇਲਲਵੇ ਉਹੀ __ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਹਉ(ਹ£? _ਤਿਸੂ(ਤਨ) __ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ(ਜਾਏ? ॥ ਰ 
ਮੈਂ __ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ __ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਆ ਉਸੀ ਗੀ 
ਅਭੰਦ ਰੁੱਇਾ ਠੀ/ ਨੰ” ਉਸ ਤੱ ਛਠਹਾਰ ਨਾਂਦਾ ਹਾਂ/... 

ਏ _ਮਨ, < ਭਗਤੀ _ ਰਤਿਆ, __ 
ਰੇ! _ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਸਚੁ/96) ਬਾਣੀ ` ਲਿਜ਼ ਥਾਂਉ (ਕਾ੬੭॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈ. _ ਟਿਕਾਣਾ, ਨਿਵਾਸ 

-<ਹ/ #ਨਾ/ (ਪ੍ਰਭੂ? ਭਗਤ ਵਲ ਅਭੌਟਾ ਹੈ ਲਾਣ' ਨਾਲ (ਧਰ#-ਸਾਹਕ' ਨੂੰ? ਸ਼ਟਾ=ਸਰ (ਸਸੰਜੁਰੂ ਏ? 

ਬਾਣੀਂ (ਭਾਵ /ਨੱਖਆ? ਰਾਨੀ, ਆਣੇ ਹੂੰ-ਨ੍ਰਪ /ਵਲ, _(%ਕਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਟੇ) ਨੈਵਾਨ ਨਲ ਨਾਦ ਹੈ/... 

_ਮਨਿ(ਮਨ? ਰਤੋ, ਜਿਹਵਾ ਰਤੀ, 
ਚਿੱਤ ਰੱਤਿਆ, ਰੰਗਿਆ __ ਜੀਭ ਰੰਗੀ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ` ਡਣ ਰ ਸਚੇ . ਗਾਉ, ॥ 
ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ. ਰ੍ _ਗਾਇਨ ਨਾਲ 

..ਸਦਾ ਸ਼ੋਰ ਰਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨੈਨ ਕਰਨ ,ਨਾਲ; (ਧਰ#-ਸ਼ਾਹਕਾ ਏ?) /ਨੋਰਦਾ; ਮਤ ਜਾ 
ਨਾਲ ਰੱਡੋਆ ਜਾਂਦਾ ਨ, ਕੱਦ ਨੀ ਲਤ 

ਨਾਨਕ, _ਨਾਮੁਂਨ%) __` ਨਨ? ਵੀਸਰੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ___ ਨਹੀਂ __ ਵਿਸਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ 



>>” “ਹਲ 
੭੯ ੦੭ 

ਸਚੇ(ਸੱਠ? ਰ ਮਾਹਿ (ਨਨ? ਸਮਾਉ ॥੪॥੩੧॥੬੪॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) __ _____ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

.ਹ/ ਨਾਨਕਾ? (ਰਹਾਂ ਦੇ #ਰਦੇ ਐਡਾ ਪਰ ਦੰ) ਭੱਟਜ? ਨਗ” /ਏਸਰਫਨ ਅਤੇ (ਉਹ ਝੰਝਗ ਰਾਗ? 
ਨਫਾ-ਜਬਰ ਪਰਮਾਤਨਾ ਜਾ ਐਡਾ ਹਨ/ 

`ਸਿਰੀਰਾਗੂ ,((ਨਗੰਰਾਗ? ਮਹਲਾ(ਮਹੈਠਾ? ___ 8(ਚੱਕ੍? _ਘਰੁ(ਪਰ) ੧(੫ਨਨ੭॥ 
_ਰਾਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ __ਤਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 

ਮੈ#? _ ਮਨਿ(%ਨ) __ ਤਨਿੰ,(ਤਨ) __ ਬਿਰਹੁ(/#ਰਹੁ? ਅਤਿ(ਅੱਤ? ਅਗਲਾ, 

ਕਿਉ (/ਕੈਨੰ? ਪ੍ਰੀਤਮੁ(ਪੁੱਤ%੭ _`_ ਮਿਲੈ ___ਘਰਿ(ਘਰ) ਆਇ॥ 
ਵਿ ਪਿਆਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ____ ਮਿਲ ਪਵੇ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ _ ਆਕੇ 

ਨੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ /ਚਾ /€ਛੜ ਦਾ ਕਰਤ /ਭਆਦਾ ਲਰਦਾ ਟ (ਨਰੈੜਾ ਲਈਂ?) ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਪਰਭੂ? ਪੜਿਆ 

(ਸਜ? ਘਰ /ਵਚ ਆਕੇ ਨਲ ੫ਦ/... 

ਜਾ(ਜ?_____ ਦੇਖਾ(੬੪? `ਪ੍ਰਭੁ੪੭ _____ ਆਪਣਾ, 
ਜਦੋਂ `_ ਵੇਖਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 

_ ਪ੍ਰਭਿ(ਪੂਠ) ' ਦੇਖਿਐ ਦੁਖੁ(£%) `_.___ਜਾਇ॥ ਰ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ __. _ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ _ ___ ਰੇ 

--ਨਣੋ' (ਸੈ? ਆਧਣੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਪੂਤਿਨ? ਤੂ ਦੋਖੀ ਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਤਨਾ ਹੂੰ ਵੌਬਇਆਂ ਹੀ (ਨੌਰਾ ਡੰਡੇ 
ਡਰੋਂ ਜਾਇ ਰੰ... 

` ਜਾਇ ____ ਖੂਛਾ($ਛ? ਤਿਨ ___ ਸਜਣਾ, (ਨਜਣਾ? 

ਪ੍ਰਭੁ _ ਕਿਤ (ਕਤ? ਬਿਧਿ(/ਧ) _ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ॥੧॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ __ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ____ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ ਦਿਓ 

....(ਆਪਣੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਰਮਾਤਨਾ ਨਾਲ #ਲੌ? ਹਟੇ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਪੰਡ! ,ਕ ਪ੍ਰ (ਪਤਨ? ਐਸ਼ 'ਉਧ | 
ਰਾਗਾੰ' /#ਲਟਾ ਹੈ, (ਨੰਨੂੱ` ਇਸ /#ਆੰ ਨਾਲ 2? ਲਾ /ਇਓੰ/... ਨਿਜ 



< ਅਨ, ੭ -<੦ ਬਾ. 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ___ ਮੈਨ? ਤੁ ਨੁ 
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ __ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ 

ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਰ੍ ਨ(ਨ? ਕੋਇ ॥ 

ਹੋਰ _ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

...ਸੌਨੇ ਸਤਗੁਰ ਗੰਓੰ? ਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ /ਭਨਾਂ ਹੌਡ ਕੱਲੀ ਨਹੀੰ 4... 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ___ ਸਰਣਾਗਤੀ, (ਫ਼ਰਣਾਂਗਤ?? 

ਅਸੀਂ ` ਬੇਸਮਝ ਮੂੜ੍ਹ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਵਿਚ, ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ` ਕਿਰਪਾ, _ ਮੇਲੇ ___ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੋਇ ॥੧॥ ___ਰਹਾਉ॥ 
` ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਰ੍ ਮਿਲਾ __ ਹਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ___ਠਹਿਰਾਉ 

-(#ਉਗੁਰੂ ਲੰਓਂ/? ਅਲਾੰ' ਮੁੜ ਅਤੇ ਬੋਲਮ਼ਡ ਤੰਗੀ ਫ਼ਰਨ /ਵਚਾ ਆਣ ਹਾ (ਸਤਗੁਰ ਆਪਣੇ /ਕੇਰਦਾ ਰਾਗੀ 
ਡਰਣ /ਮਆਂ ਨੂੰ ਆਪ 2), ਐਰਪਾ ਕਰਕ ਉਸ ਹਗੀ ਨਾਲ /#ਲਾ' /ਏਂਟਾ ਹ/... 

` ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਨੁਰ) ______ ਦਾਤਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮ ਕਾ, 
ਸਤਿਗੁਰੁ `__' ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 

-ਪ੍ਰਭੂ (ਪਭ) ਰ ਆਪਿ(ਆ੫? ਮਿਲਾਵੈ ___'ਸੋਇ॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਰ੍ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ___ਉਸ 

::-919ਗੁਾਊ' ਪ੍ਰੰਡੂੰ ਝੰੱਦਗਾੰ ਦੀ ਡ#ਨਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੀ (ਆਪਣੀ /ਫਰ 

ਕਰਕੇ) ਓਨਾ (ਸੱਤਗੁਰੂ? ਨਾਲ ,6ਲਾ /ਇੱਦਾ ਹੈ/... 

ਸਤਿਗੁਰਿ, (ਸਤਜਰ? ̀  ਹਰਿ (ਹਰ) ਪ੍ਰਭੁ) _ ਬੁਝਿਆ, 

ਗੁਰ ` ਚ ੍ ਅਵਰੁ(ਅਦਰ) __ਨ(ਨ) ਕੋਇ ॥ 

ਹਉ ($)2 _ ਗੁਰ ____ ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਲ?? ਢਹਿ ਪਵਾ, (ਪਵ? 
ਮੈਂ 9 ੫ 



ਕਰਿ(ਕਰ) ਰ ਦਇਆ, ਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਪਭ) ਸੋਇ ॥੨॥ 
ਕਰਕੇ _ ਤਰਸ ___ ਮਿਲਾਂ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ` ਉਸ 

ਉਆ ਇਟ 
ਕਰਨ (ਨੂ? ਵਿ ਰੀ 

ਮਨਹਠਿ(ਮਨਹਠ)?___ ਕਿਨ ਮਿ ਨ(ਨ? ਪਾਇਆ, 
ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਗਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ _“” 

ਕਰਿ(ਕਰ) ____ ਉਪਾਵ ਥਕੇ -_ਸਗੂ (ਸਭ) ਕੋਇ॥ 
ਕਰਕੇ ਉਪਾਓਂ, ਤਰੀਕੇ _ , ਰਗ ਗੱ ਰੰਭ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 

_.. ਡਾ (ਅਜਬ? ਤੱਤ ਤਗੰਕੀਂ ਕਰਕ ਰੰਡ ਬਕ ਗਈ, (ਪਰ' #ਤਗੁਰੂ ਟੀ ਸ਼ਰਣ ਤੱ /$ਨ£_ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਦੀ #ਣ' ਨਾਲ ਕੈਲੇ ਨੰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ਨਹੀਂ ਪਏਆ/... 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ____ ਕਰਿ(ਕਰ? ਰਹੇ, 
ਸੈਂਕੜੇ ,______ ਸਿਆਣਪਾਂ _ ਕਰਕੇ ______ਰਹਿਗਏ 

ਹੀ ਮਨਿ(ਮਨ) ਇਤ ਇੰ ਰੰਗੁ (ਰਨ) ਨਨ? ਹੋਂਇ॥ 

ਕਲ 

ਰਿ ਵਜਨ ਮਿ ਸੀਤਾ ਪੂ ਪ੍ਰੰਮ 
ਤੰ? ਅਨ ਮਨ ਉੱਤੇ, (ਬਡ ਦਗਾ ਫਾ ਕੱਟ) ਰੰਗਾ ਨਗੀੱ' ਗੋਆ; ਡਾਫ ਕੱਠੀ ਰੰੜ' ਨਠੀੰ' ਯਹੋਆ/... 

ਕੂੜਿ(ਭੁੜ? ____ ਕਪਟਿ, (ਕਪਟ) ਕਿਨੰ(#ਨੂੰ) ___ਨੰ(ਨਾ) ਪਾਇਓ, 

ਜੋ! ` ਬੀਜੇ __ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੀਜਣਗੇ ਖਾਣਗੇ . _ ਉਹੀ ਰ 

,--#7ਡਆ ਦੇ) ਡੂਠ ਅਤੇ (ਕਰਸਕਾਡ?) ਫਰੌਡ' ਰਾਠ ਐਸ ਨੰ ਦੀ (ਪਰਮਾਤਨਾ ਨੂੰ? ਨਗੀੱ' ਪਹਟਆ/ 
`_-(€) ਤੈਂ ਭੜ ਦੀ ਛੀਜਣਗੇ' ਉਠੀ ਕੁੜ' ਖਾਣਗੇ/ ਦਿ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਲ ਦੀ .[.. 
ਉਤ 



ਸਭ _ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਭੂੰ _ ਰਾਸਿ(ਰਲ? ॥ 
ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ _._ ਪੂੰਜੀ, ਆਸਰਾ 

...(ਹ/  ਦਗੰਰਿਨੁਰੂ / ਨੀ ਅਤੇ ਤੁਲੀ ਗੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੰਵਨ ਲੀ ਰਾਲ-ਤੂਲੰ 
ਹ/ 2/ ਪਭ ਨ? ਗਨ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੰ ਆਲਾਂ ਉਅਦਂ ਹਨ)... ਰ੍ 

ਪ੍ਰਭ, ਤੁਧਹੁ(ਤਧ੍ਨ?) ਰ ਖਾਲੀ _ ਕੌ ਨਹੀ, (ਨਨ? 

ਗੁਰ ਤੁਹਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ _ਕੋਈ __ ਨਹੀਂ 

ਦਰਿ(ਦਗ) _ਗੁਰਮੁਖਾ(ਡੁਰਖਾ? ਨੋ ___ ਸਾਬਾਸਿ(ਸ਼ਾੜਾਲ)? ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰ `` ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੂੰ ___ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ੋਭਾ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ 

... ਵਰਗ ਲੀ? ਡੁਰਾਡਾ ਪਾਸਾ ਕੱਲੀਂ ਖਾਲਾ ਨੀਂ (ਲਾਂਣ?/ ਅਰ ਏਂ ਝੰਡ ਆਂ ਰੇ 
ਜਰ' ਤੰ ਸ਼ਾਕਾਨ /ਮੈਲਣਾਂ 6; ਭਾਦ' ਆਟਰ' ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/... 

ਬਿਖੁ) ਭਉਜਲ ਰ ਝੁਬਦੇ ਕਢਿ(ਕਥ) ਲੈ, 
ਜ਼ਹਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ___ ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢ, ਬਚਾ ਲਢੋ 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ____ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਏਨ) __18॥੧॥੬੫॥ 
ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ___ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ`_ 

ਅਨ ਜਗ & (ਇਆ ਦੇ ਅਕਾਰ #ੱਖ ਏਂ ਨ ਸਰਨ 
#ਚ ਡੱਬਆਂ ਨੂ ਕਾ ਲਵੇ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (#ਿਲੰਹਾਕ? ..! ਨ 8(ਦੱਭ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ `_ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ̀  __ ਚੌਥੀ 

`ਨਾਮੁਨ% _” ਮਿਲੈ, ____ਮਨੁ%? _' ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਿਨੁ/8ਨ? __ ਨਾਂਸੈ _____ ਬ੍ਰਿਗੁਉਗ” . ੬ _ਜੀਵਾਸੁ(ਲੰਫਾਲ? ॥ 
ਬਗੈਰ ______ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮਤੋਂ ___ਧਿਰਕਾਰ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਜੀਵਨ/ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ 
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ਐ(= ਡਾ ਰ੍ ਕੇ - ਮੱ ___ ੨੩੬੨ " 
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੦44 (ਕ੍ੰਭੂ? ਨ ਮੈਲਣ ਨਾਲ ਅਦਾ ਉਪ ਨ ਣਾ ਉਨਾਂ ਨ#' ਤੱ ਜੀਵਨ /ਨਊਣ ਦੀ ,ਏੱਛਾ ,ਉਰਕਾਰਾ 

ਅਲ ਰੰ4... 

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨੁਖ? ਸਜਣੁ (ਨੱਜਣ) ਜੇ ਮਿਲੈ, 

ਮੈਨ? ਰ ਦਸੇ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਭ) ਗੁਣਤਾਸੁ(ਨੁਣਤਾਨ? ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ `_ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

..ਜੰਕਰ (ਨਨ? ਕੱਲੀਂ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਨਨੁੱਝ ਗੋਠਿਆ; (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਪਲੋਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਜੰਵਨ ਝਤਤਿ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ), /#ੱਤਰ' #ਲ ੫ਢ ਤੰ (ਓਹ) ਮੰਨੂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਝਜ਼ਾਨੇ ੪ਰਮਾਤਸਾ ਭਾਨ ਲਾਣਕਾਗੀ ਦੰਣੈ... ___ 

ਹਉ(ਹਉ? ਤਿਸੁ($ਸ਼) ਵਿਟਹੁ (/ਫਟਹ? ਚਉ ਖੰਨੀਐ, 

ਮੈਂ ਉਸ ਉਤੋਂ ਚਾਰ __ ਟੋਟੇ 

ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੂ(ਪਰਨਾਨ? ॥੧॥ 

ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ __ ਕਰ ਦੇਵੇ _____ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ 

ਤਿਹ (ਉਤ 
(ਕੁਰਬਾਨ? ਤੋਂ ਜਵਾਂ/... 

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਹਉ(£? ਜੀਵਾ(ਜੰਵ? ____ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਧਿਆਇ॥ 
ਆਪਣੇ _ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਮੈਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਰਾਧਕੇ 

.-.6ੈ/ ਨੰਰੋਂ ਪ੍ਰਸਿਨ ਜੰਓੰ/ ਮੰ' (ਪੁਡੂ) ਨਨ ਨਰਕ ਗੰ #ਊਂਦਾ ਰਾਂ/... 

_ ਬਿਨ(/#ਨ? ਨਾਵੈ, (ਨਾਵੈ? ਜੀਵਣੁ (ਜੰਵਣ? __ਨਾ(ਨ? ਥੀਐ, 
ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ(ਨਤਗੁਰ) __ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਦ੍ਰਿੜਾਇ(ਇੜੁ?£? ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ___ __ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉ 

...ਪੰਡੂ' ਨ% ਤੱ ̀ ਐਨਾਂ #ਏਲਾੰ (ਲੀ ਹੱਦ) ਨਗੀਂ ਹ ਸਕਦੀ (ਏਨਾ ਲਈਂ 2ੈ/? ਨੰਨੇ ਸਤਗੁਰ ਆਓ, ਰਿ 

ਭੂ? ਨਾਨ' /ਉੜੂ ਕਰਵਾ /ਇ8... 
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ਨਾਮੁ(ਨਾਸ? ਅਮੋਲਕ (ਅਮੱਲਕ? ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) . ਹੈ, 

ਨਾਮੁ ਅਮੁੱਲ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਆ 

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ(੫ਸ੍/॥ 

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ 

... ਪੰਡ? 5੭; /ਏਕ' ਅਸੱਲਕ' ਰਤਨ ਵਾਲ ਹੈ, ਨੈ ਰਨ ਆਤਗੁਰ' ਘੱਲ ਨੰ ਹੰ/... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਗੁਰ) ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ, (ਨਨੋਆ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਣ ਰਾਹੀ' 

ਕਢਿ(ਕੱਫ) ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) __ ਰ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਨਾਸ੭॥ 
ਕੱਢਕੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 

--.#9ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਵਾ /ਵੋਚ ਲਗਣ ਨਾਲ, (ਭਾਵ ਰੁਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਰਾ; #ਤਗਾਰ, ਆਨ ਵ) ਭਾਨਣ 

ਕਰੜਾ, (ਨਾਨ ਰੂਪ?? ਰਤਨ ਝਲਸ਼ /ਇੰਟਾ ਹ/... 

ਰ ਧੰਨੁ (੦) ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀਆ।ਵਡਭਾਗਆਂ? 

ਜੋਂ `' ਆਇ _ ਮਿਲੇ ਗੁਰ __ ਪਾਸਿ(ਪਨ) _॥੨॥ 
ਜਿਹੜੇ ਆਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ 

<< (ਨ? ਪੱਨਤਾ ਯੰਗ (#ਰਲ਼? ਵਡੇ ਡਾਗਾਂ ਵਗਲਆਂ /ਵੋਚੇ ਦੀ (ਹਰ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, /ਹੜੇ ਸਤਗੁਰ 
ਕੱਲ ਆਕੇ (ਓਸਨੂ? #ਲ ਪਲ ਹਨ/(ਡਾਵ ਆਤਗੁਰੂ' ਟੇ ਓਟ ਆਲਨੇ /ਵਚ ਆ ਗਣ ਹਨ)... 

'ਜਿਨਾ,(ਨਨ? ___ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ' ਪੁਰਖੁ(ਰ੧)੭ ___ਨ(ਨ$ _ ਭੇਟਿਓ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ . ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ __ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸਿ(ਵਸ? ਕਾਲ ॥ 

ਉਹ ____ ਬੇਭਾਗੇ ਵਸ ਵਿਚ ਮੌਤ 
(“ 

ਮਿ ਤਤ ਨ ਪਾ ਨ ਤੀ 
ਗਹੰਇ ਹਨ/4... 



ਓਇ।(6ਏ?) ਫਿਰਿ(/ਫੇਰ) ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਜੋਨਿ(ਲਨ) ਭਵਾਈਅਹਿ,(ਭਵਾਲੰਅ?? _ 

ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ _ਭੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਵਿਚਿ(/ਏਜ) ___ ਵਿਸਟਾ।/ਫਸ਼ਟ? ___ ਕਰਿ(ਕਰ? ਵਿਕਰਾਲ॥ 
ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ, ਗੂੰਹ ਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ 

-<ਓਹਾ' (#ਟਕਨਮਤ) /#ਰ' /#ਰਾ' ਨੂਨਆਂ ਨ ਡ#ੁਆਣੇ ਲਾਏ ਹਨ; (ਭਾਵ ਲਨ #ਰਣ ਦੋ ਲੱਕਰ' /ਵੋਚ ਪਣੀ 

ਗਹਉੰਦੇ ਹਨ; #ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਕੱਏਗਾੰ /ਏਲ ਭ$ਆਨਕਾ (ਭਾਵ ,&ਣਾਉਂਣੇ ਕੱਡ? ਬਣਾਕੇ (ਗੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਓਨਾ (ਇਨ੍ਹਾ? ਪਾਸਿ(ਪਾਸ? ਦੁਆਸਿ(£ਆਸ)? __ਨ(ਨ? _ ਭਿਟੀਐ, 

ਜਿਨ(ਸਨਹ) _____ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) __ ਕ੍ਰੌਂਧੁ(ਕੁੱਧ) ਚੰਡਾਲ ॥੩॥ 

ਗਿ ਨਾ ਤਲ ਵਹ ਲੀਨ 
ਵ0) ਨਗ ਆਉਣਾ ਚਾਠ/ਵਾ:.. 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਠ) ਪੁਰਖੁ(£ਰਕ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ . ਸਰੂ, (ਨਗ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਖ (ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) _ਸਰੋਵਰ 

_ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ(ਨਾਗ?? ਆਇ ॥ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆਕੇ 

... ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪਾ ਸਤੋਗ੍ਰ; ਆਤਤੀਕਾਂ ਸਵਿਨ ਕੌਣ ਭਾਲਾ ਸਰੰਝਰਾ ਨੰ, ਨੈਸ਼ /੬ਲ ਫਡਭਾਗਾੰ (ਨਗਨ? 

ਆਗੈ ,ਏਰਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਨਪਭਵ ਸਰੰਜਰ ਦੇ ਉਪਏਲ ਭੂਪੀ ਸਰਵਰ ,ਚ ਭੁੱਡੀਆਂ ਮਰਦ ਹਨ. 

ਉਨ(ਉਨ੍? ਜਨਮ _ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੂ(ਮੰਲ) ਉਤਰੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ __ਜੀਵਨ _ ਦੀ ਮਲ, ਗੰਦਗੀ _ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਨਿਰਮਲ _____ ਨਾਮੁ (ਨ%) ਦ੍ਰਿੜਾਇ(#ੜਾ£? 1 
ਪਵਿੱਤਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 

..ਜਣੀ ਉਹ ਸ਼ਤੰਗਰੂ ਦੇ ਅੰਤੈਸੰਕਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰੇਤ ਸ਼ਰੰਫਰ /ਏਜਾ /ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ (ਲਤਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਹੱ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ? /ਨਰਮਲ ਨਾਮ ,ਉ੍ਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸ਼ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਨ ਦੀ ਲਨਸਾਂ ਜਨਸਾਂਤਰਾੰ_' 
ਦੀ ਗੰਦਗਾੰ ਸਾਫ਼ ਹੈਂ ਲਾਂਦੀ ਹ/... 
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ਜਨ ਨਾਨਕ, ਉਤਮ __ ਪਦੁ(ਪਟ) ਪਾਇਆ, 

ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ __ਪਦਵੀ, ਸਥਾਨ ਪਾ ਲਿਆ 

ਸਤਿਗੂਰ(ਸ਼ਤਗੁਰ) ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ॥8॥੨॥੬੬॥ 

ਸਤਿਗਗੁਰੂ ਦੀ ` ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ 

ਹੈ / ਦਾਨ ਨਾਨਕਾ/ (ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸਰੱਢਰਾ /ਵੇਚ /£ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਹਲਆਂ ਨੰ) ਆਤਗੁਰੂ' ਦੇ 

(ਓੰਮਟਲ /ਫਲ) /ਨੋਆਨ ਜ਼ੱੜਕੇ (ਨਰਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲ?) £ੱਤਨ' ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਛਲ ਹੈਂ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨ%ਰਾਗ) ਮਹਲਾ (ਮਨਾ) 8(ਰੱਲਾ) _॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 

ਗਣ ਗਾਵਾ, (ਨਾਵਾਂ? ਗਣ ਵਿਥਰਾ, (/ਫਲਰਾਂ) 

ਗੁਣ ਰ - ___ ਬੋਲੀ, (ਛੱਲ? ਮੇਰੀ ਮਾਇ॥ 

ਹ/ ਮੰਗਾਂ ਮਂ/ (ਨੰਗਾ ਲਾਲਲਾ ਨੇ 4 ਮੈ ਵਾਨਗ੍ਰ ਆ ਛਅ? ਚੰਲੋਆਣਆਂ ਦੀ (ਉਸਤਤਾੰ ਦ?) /ਨਆਨ ਕਰਾ 
_ਇ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਨ ਕਰ! ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ /ਉਸ਼ਬਾਰ' ਕਰਾਂ (ਭਾਵ ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭੂ ਧਾਰੇ /ਵੈਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਮਡਾਵਾਂ)... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਕਨ੫) ਰ੍ ਸਜਣੁ (ਮਨਣ) ਰ੍ ਗੁਣਕਾਰੀਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਪਕਾਰੀ 

ਮਿਲਿ(#ਨ) _ _ ਸਜਣ ਹਰਿ (ਹਰ) ਗੁਣ ਗਾਇ॥ 

..(6$) ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸਨਨੁੱਖ ਹੱਣ ਵਾਲੇ #ਤਰ 6ਪਕਾਗੀ ਰੱਦ ਹਨ; (ਤੇ ਅਲੇਨੇ? #ੱਤਰਾਂ ਨਾਲ /ਲਕ, 
ਪਭ ਏਂ ਰਣ ਕਾਨ ਕਰਨਾਂ ਸਕ ਹਲ ਰਿ 
ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ/... 

ਹੀਰੈ __ `___`_ ਰੀਰੁ (ਨੰਗ) ਮਿਲਿ(#ਨ? _ ਬੇਧਿਆ, 

ਰੰਗਿ(ਰੰਗ? ____ ਚਲੂੂਲੈ __ਨਾਇ(ਨ%? ॥੧॥ ਰ 

ਰੰਗ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੇ __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦੇ 



...ਤ ਲਣ' ਨੰ ਪਰਉਂਪਕਾਨੰ #ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਾਂ ਟਾ ਨਏਨ' ਕੱਤ! 3? ਪ੍ਰਡੂ ਟੇ ਨੈਨੈਰਨ 
ਰੂਪਾ ਹੂੜ੍ਹਂ ਰੰਨ /ਵਲ' ਗੱਨਿਆ /ਨ%; ਤੇ ਨਵੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਨੌਰਾ /ਵਨਉਆ ਨਾਂਟਾ ਹੈ, (ਸੌਰਾ /ਨੈਰਟਾ ਵੀ 
ਨ%' ਲਪਦੜੇ ਪਰਉੰਖਕਾਗਾਂ ਨਉਤਆਂ ਨਾਲ ਅਨਕ), _ਪੁਡੂ ਨ ਨਾਲ ਉਆ ,ਨਆ/2... 

ਮੇਰੇ ਗੇਂਵਿੰਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ(ਨਾਵਾਂ) 
ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂ 

ਤ੍ਰਿਪਤਿ(ਪ੍ਰਿਪਤ) ਮਨਿ(#ਨ) ਹੋਇ॥ 
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

<<<ਹ /' ਨਰ / ਢਾਗਹੀਗੁਰੂ` ਲੰਨ, (5 ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਚਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, (ਉਨ 

ਮਰ?) ,ਓਰਦਾ ,ਰਰਖਤ' ਰੰ ਜਾਵ/... 

੦ ਤੇ 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ) ਪਿਆਸ ਹਰਿ(ਹਗ) ਨਾਮ ਕੀ, 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿੱਖਾ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦੀ 

ਗੁਰੁ(ਨਰ? ਤੁਸਿ(#) ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ . ਰਹਾਉ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ _____ ਤੁੱਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ _ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਠਹਿਰਾਉ 

---(ਹਰੰ) /ਹਰਦੇ #ਦਰ' (ਫਾਹਹਗ਼ਰ)? ਨਾਨ ਦੀ ਆਲ (ਲਗਾ ਹੱਈੀਂ ਹੈ, /ਏਸ਼ /ਪਆਨ ਕਰਕੇ 6) ਅਤੰਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੱਕੇ ਉਸ “ਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ #ਲਾ /ਇੰਟਾ ਹੀ/... 

ਮਨੁ (ਅਨ) __ ਰੰਗਰੁ `ਵਡਭਾਗੀਰੋਂ, 

ਗੁਰੁ (ਨਠ੭ _ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਿ੍ਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 

4--ਹੈ'/ ਵੱਡੇ ਭਾਨਾਂ ਫਹੰਨਓ/ /6ਤ' ਨੂੰ” (ਵਹਿਗੁਰੂ ਆਰ ਦੇ ਰੰਨ /ਫਜ? ਰੰਨ ਲਵ, (ਕਾ ਪਤਾ / ਆਰ ਰੰਗਾ 
/ਫਲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਇਆ (ਉਂਹ ਆਪਣ?) ਹਰ ਕਰ ਦੰਵੋ/... 

ਗੁਰੁ, (ਨਠ) ਨਾਮੁ(ਨਾ%) ਦ੍ਰਿੜਾਏ।ਇੜੂਾ£) __ਰੰਗ ਸਿਉ, (/$? 
__ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ __ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ 



ਬਿਨ (ਤਨ) ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) __ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%? ____ ਨ(ਨ$ 
ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ 

ਲਭਈ, ਰ ਲਖ _ਕੌਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ (ਕਮ? ॥੨॥ 
ਲੱਭਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ __ ਕਰੋੜਾਂ _ ਕੰਮ, ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਵੋਂ 

“:: ੧੦੧੨0 ਰ002੩ਡ 09੨੨8 7₹30੪੬ਖ ੫੯੪੨੦-੦੨੦36 ਕਦ” 

੦੭੧ ਨਾ 
ਕਿ ==ਤੇ ੪੬੨੧੧ ੮੫ 

ਅੰਕ ੪੦ 

੨1 ੍ ਬਲਿ(ਕਨ? ਜਾਉ (ਨਾਉ?0 
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਪ੍ਰਤਿ ਰੰਨ ਨਾਲ ਅਤਗੁਰੂ' (ਪੂ? ਨ ਨੂੱ' /ਉੜੂ` ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰ ਸਤਹਰੂ ਦੇ ਘਠਹਾਰ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ/... 

-.-ਾਟ”' ਲੱਖਾਂ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਨਾ ਲਈ; (ਭਾਵ ਅਨੈਆਤਨਕ' ਕਰਨ-ਕਾਡ' ਕਰ ਲਵੋ. ੫ਰ? ਨਤੰਗੁਰੂ` ਗੌਰ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ#` ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗ ਹੈਂ ਸਕਦੀ /... 

ਬਿਨੁ $ਨ) ਭਾਗਾ(ਡਾਗ? ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਨਾ(ਨਾਂ) ਮਿਲੈ, 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਮਤ _ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਘਰਿ(ਘਰ? ਬੈਠਿਆ।ਨੰਠਆ?) _ _ਨਿਕਟਿ(ਨਕਟ) ਨਿਤ __ਪਾਸਿ(੫ਨ) ॥ 

ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਜ਼ ਕੋਲ 

--(੪ਰ) ਰੱਸ਼' ਹੀ /ਨੈਲਕੁਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੰ ਆਲ, /ਨਰਦੇ ਘਰ' /ਵੋਲ' ਝੰਠੇ ਗੋਇਆਂ (ਵੀ &ਰਨ? ਨਤਗੁਰੂ` /#ਸਮਤਾ 
/ਭੋਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗਾੰ` ਹੁੱਦਾ/... 

ਅੰਤਰਿ(ਅੱਤਗ/ ਅਗਿਆਨ `_ ਦੁਖੁ (੬੪) ਭਰਮੁ (#ਡਰ#) ਹੈ, 
(ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਬੇਸਮਝੀ _ - ਤਕਲੀਫ਼, ਕਲੇਸ਼ __ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਵਿਚਿ(/ਟਨ) ਪੜਦਾ ਦੂਰਿ(£ਰ) ਪਈਆਸਿ(ਪਣਅਆਨਮ ਰ 
ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦਾ ਦੂਰੀ, ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 

.--(ਦਰ#ਸ਼ਨ ਆੰਵ` ਦੇ /ਹਰਣੋ) ਅੰਦਰ (“ਰਆਤਨ)? ਅਨਿਆਨ' ਦਾ ਟੁੱਝ ਅਤੇ ਭਰਨ (ਦਾ ਆਹਕਾਰ ੫ਨਓਆ 

ਨੈਰੈਘਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਸ਼ਮਲੀ ਅਤੇ ਭਰਸ' ਛਾ? /ਵੈਠਕਾਰ ਪੜਣਾ (ਗੌਣ ਕਰਕੇ; ਲਾਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ /ਫਰਕਾਰ) 

ਭੂਰਾ ਪੰ ਹੱਈੀਂ ਰੰ/... 

ਬਿਨੁ (/ਨਨ? ਸਤਿਗੁਰ `ਭੇਣੇ, ਕੰਚਨੁ (ਕੰਓਨ) ਨਾ(ਨ? ਥੀਐ, 

. ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਜ 

1 
੨ 

! 1 
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ਰਖ ਭਾ  ਰਰ ੭ ੮੬ ਦਿ 

੮੭ ਅੰਕ ੪੦-੪੧ ੨੩2 .--€$. 

7ਨ੨-੨੨੬ ਰ੍ ਦਮ ਤਾ ਾ 

ਮਨਮੁਖੁ (ਨਨਨੁੱਆ? ਲੋਹੁ(ਲੱਹ? _ ਬੂਡਾ, ਬੇੜੀ, ` ਪਾਸਿ(ਪਾਸ/॥੩॥ 

...ਨਟੇ ,ਕੈਸ਼ਤਾੰ ਦੇ ਕੱਲ ਨੰਟਆਂ ਵਾਂ ਲੱਹਾ (ਉਸ /ਵੋਚ ਨਾਂ ਚੜੂਨ ਕਰਕੇ? ਡੁੱਬ, ਜਾਦਾ ਹੈ, ,£ਦੇ' ਗੰ (ਲੱਹਾ 
ਓਂ ਰੱ ਪਰਸ ਰੂਪੀ ਨਰ 7 ਡਰ ਬਰ (ਰਤ ਡਪ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਣ ਸਕਣਾ, (ਰਾਵ ਮਨ 
ਕੰਹਾ; ਅਤਗੁਰੂ ਏ' ਨਮ ਲੀ ਬਨੀ ਕੱਲ ਨੰ ਵ6 ਉਸ਼' 2 ਨਾਂ #ੜੂਨ ਕਰਕੇ ਡੱਝ ਲਾਂਦਾ ਹ)... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤੇਗੁਰ) _ਬੋਹਿਬੁ(ਲਹੈਕ) ___ਹਰਿ(ਹਰ) __ ਨਾਵ(ਨਾਂਫ) ਹੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ) ਜਹਾਜ਼ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ __ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ _ ਰੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਿਤੁ (ਕੋਡ) ਬਿਧਿ(/£ਧ) ਚੜਿਆ(ਚਊਆ) ਜਾਇ॥ 

ਰਤ ਜਲ ਮਲ ਨਾਸ ਵਾਗ (ਉਸ 5) ਐਨੇ ਤਲੀ 
ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 7... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਨਤਨੁਰ) _ ਕੈ ਭਾਣੈ ਰ ਜੋਂ ਚਲੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ . ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ____ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਵਿਚਿ(/ਵਲ) ਬੋਹਿਥ ਨ ਬੈਠਾ `__ਆਇ॥ 

ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆਕੇ 

....ਨਾਂ ਤਰਕ 8), ਸਸੰਗੁਰੂ` ਦੇ ਹੁਕ# (ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ /ਏ) ਜੱ ਦਾ ਲਲਦਾ ਰੰ. (##ਵਾ ਆਪਣਾਂ ਦਗਾ 

ਬਤੀਤ ਕਰਟਾ` ਹੈ, ਉੰਹਾ ਅਤੰਗੁਰੂ` ਦੇ ਨ#' ਰੂਧ?? ਨਰਾਜ਼ /ਉਚ ਆਗ ਬੰਠ' ਜਾਂਦਾ ਹੀ/... 

ਧੰਨੂ (ਪਨ) __ਧੰਨ੍ (੦) _ ਵਡਭਾਗੀ _ - ਨਾਨਕਾ, 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ __ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ __ ਹੇ ! ਨਾਨਕ! 

ਜਿਨਾ(ਨੈਨ੍ਹਾਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ . ਰ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ _ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ, ਅਭੇਦ 

-<ਓ/ ਨਾਨਕਾ? (ਨ#' ਰੂਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ /ਵਚ ਸਵਾਰ ਗੁਰਨੱਖ /ਨਨੰੜ) ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ; ਅਤੇ ਹੜ ਹਨ/ 
ਹਨ ਹਨ; ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਅਤਰ ਆਪਣ ਨਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾ ਠੱਠਾ ਹੀ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (ਨੰਗੀਰਾਗ੍) ਮਹਲਾ।(ਮਹਿਲਾ) 8 (ਚੱਡਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 
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ਹਉ (ਹਉਂ) ਪੰਥੁ (4੪੭ ਦਸਾਈ,(ਏਸ਼ਾਠ? __ਨਿਤ __ਖੱੜੀ, 
ਮੈਂ ਪੰਧ, ਰਸਤਾ ਪੁਛਦੀ __ ਰੋਜ਼ ਖੜਕੇ 

ਕੋਈ __ ਪ੍ਰਭੁ (੧੩) ___ ਦਸੇ, ___ ਤਿਨਿ(£ਨ੍? ਜਾਉ (ਜਾਉ? ॥ 

...ਸੰ" ਲੋਰ ਖਨੱਕੇ (ਪ੍ਰੱਤਿਮ ਦੇ ਛਲ ਦ?) ਰਾਹ ਭੁੱਛਦਾਂ ਹਾ ਕੰਲੀਂ (ਨਨ? /%ਆਰੇ ਦੇ (ਛੋੜ ਬਾਰੇ) ਵਸ. (8? 
ਓਸ ਕੱਲ ਜਾਕੇ (ਲਭ ਕੜੇ 8/ਡਾਂ).. 

ਜਿਨੀ, (/ਨਨੂ?? ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ, 
ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਿਆਂ 

ਤਿਨ(/ਨੂ? ਪੀਛੈ _ ਲਾਗਿ(ਲਾਨ) ਰ੍ ਫਿਰਾਉ(/ਫਰਾਉਂ? ॥ 
ਉਸਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ 

---ਹੈ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /#ਡ ਲਗਾੰ /ਫੈਰਦਾੰਂ ਹ$ ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋ ਨਭਹੜ' ਨੂੰ` #ਹੱਆੰ ਹੈ/... 

_ਕਰਿ(ਕਗ) ਮਿੰਨਤਿ,(#ਨਤ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਜੋਂ ਦੜੀ, 
ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ __ ਕਰਕੇ __ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਸੈਨ? ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ? _ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥ 
ਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਮੰਗ, ਰੀਝ 

---ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ? ਤਰਲ, ਝਨਤੀਆਂ ਕਰ' ਕਰ' ਕੰ (ਦਸਦਾ ਹ$ ,8) ਨੰਨੂੰ” ਫੀ ਪਰਤਿਆ ਨੂੰ #ਲਣ' ਦਾ ਲੰਡ ਹੈ/... 

ਮੇਰੇ ਭਾਈ __ਜਨਾ(ਜਨਾਂ), ਕੋਈ ਮੋ ._ ਕਉ,ਕ? 

ਆਪਣੇ ਵੀਰੋ ਸਮੂਹ (ਸੰਗੀਓ) ਕੋਈ ਇਕ ਮੈਂ ਨੂੰ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਪ੍ਰਭੂ(£ਭ੭ ਮੇਲਿ(ਮੇਠ? ਮਿਲਾਇ।(ਨਲਾਣ)? ॥ 

ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ 

ਹੈ/ ਨੌਰੇ (ਸ਼ਤਨੰਗ?) ਭਾਣਾ ਲਨ? ਕੱਠੀੰ ਮੰਨੂ” (ਨਨ)? ਹਗੀਂ ਪਰਨਾਤਨਾ ਦੇ #ਲਾਮ /ਫੋਰ ਲਨ ਕਰ /ਟਓੰ/. 

ਹਉ(5ਉੰ? ____ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) . ਵਿਟਹੁ (#ਟਨ) ___ ਵਾਰਿਆ, ___ 
ਸੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ੍ _ ਤੋਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ 
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ਜਿਨਿ(ਨਨ੍? ਹਰਿ(ਹਰ) ਪ੍ਰਕੂ (੪) ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ।(/£੨7£) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੈ. ਆਹਣੇ ਲਓਗੁਰੂ ਤੱ ਲਿਨਾਰ' ਜਾਂਦਾ ਹ$ ,ਸਨ (ਨੌਨੂ? ਹਗੀ ੪ਰਨਾਤਨਾ ਦੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ /ਏੱਤੇ 

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ,£੫ਵਾ? 

ਹੋਕੇ ` ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿਤ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ 

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ(ਪਸ) ॥ 
ਪੂਰਨ ਸਾਚੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 

(ਨੌਰਾ ਲੀਆ ਕਰਟਾ ਹੈ, ਨੰ“ ਪੂਡੂ ਨਾਪ ਲਈ? /ਨੈਸਾਣਾੰ ਹੱਕ, ਭੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਝਰਨਾੰ ਤ ,ਡੈਨ' ੫ਵਾਂ/... 

ਨਿਮਾਣਿਆ,(ਨੋਮਆਰਣੇਆ? ___ ਗੁਰੁ(ਨਠ) ______ ਮਾਣ (ਮਾਣ) ਰੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਂ ਕਰੇ __ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰੁ(ਨੁਠ) _____ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ(ਖ਼ਾੜਾਨ) ॥ 
ਗੁਰੂ ਰ੍ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਾਪੜਾ, ਅਸੀਸ "ਨ ਦੇ 

6078 ਦਾ ਓਟ, ਆਨਰਾ .਼ਓਗੁਰੂ ਹੈ, (ਏਸ ਲਈ?) ਉਰਾ-ਸਤਿਗੁਰੂ' (ਨੰਨੂੱ? ਝਾਪੜਾ ਝਥਸ਼ਦਾ ਹੀ, 
_ #ਲਾਲਾਂ /ਇੰਦਾ ਹੈ/... 

ਹਉ(ਹ$? ਗੁਰੂ (ਨਰ) __ਸਾਲਾਹਿ (ਸਾਲਾਹ) ਨ(ਨਾ? ਰਜਊ ,(ਰਨਉਂ? 
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਫ਼ਤ, ਸਲਾਹ _ ਨਹੀਂ ___ ਰੱਜਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਰਿ (ਠਗ) ਪ੍ਰਭੁ(ਪ੍ਰਡ) _. _ਪਾਸਿ(੪ਨ? ॥੨॥ 
ਮੈਨੂੰ __ ਮੈਲੇ ਦੇਵੇ ਹਰੀ ` ਪਰਭੂ ਕੋਲ, ਪਾਸ ਹੀ 

ਕਰਾ ਵਿ (ਨੰਠੋ? ਕੱਲ ਨੀ (ਵੱਸਦੇ? ਹੀ ਪ੍ਰਝੂ' 
ਨਾਲ /#ਲਾ /ਨੱਦੋ ਹਨ/., 

ਸਤਿਗੂਰ(ਸਤਨੁਰ? ਨੋ ਸਭ ਕੌ __ਲੋਚਦਾ, 
ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ __ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂਘਦੇ 
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ਜੇਤਾ ____ ਜਗਤੁ (ਨਨਤ) ਸਭੁ (ਨਗ? ਕੋਇ ॥ 
ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ 

...ਨਤਨਾ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੱਨਾਰ ਹੈ, #ਡਾ ਸਤਗੁਰੂ ਏ ((ਨਲਾਪ' ਲਈ? ਤਾਂਘਦਾ` ਹੰ/... 

ਬਿਨੁ (ਨ?) ਭਾਗਾ(ਤਾਨਾਂ) _____ ਦਰਸਨੂ (ਦਰਸ਼ਨ? ਨਾ।ਨਾਂ? ਥੀਐ, 

ਭਾਗਹੀਣ __`ਬਹਿ ਰੋਇ ॥ 

...ਐਨਾਂ ਐਸਨਤਾ ਤੰ” (ਸਤਗੁਰੂ ? ਦੀਟਾਰ ਨਗ” ਹਾਂ, ਬਟਸੈਨਲਤ (ਲਵ? ਭੰਨੇ ਫਲਾਪ ਕਰੇ 
ਗਓੰਏ ਰਨ/... 

ਜੋ ___ਹਰਿ(ਹਰ) ਪ੍ਰ੍ਭ _ ਭਾਣਾ ਸੋ ____ਥੀਆ, 
ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ __ ਰਜ਼ਾ, ਹੁਕਮ ਉਹ _. ਹੁੰਦਾ ਹੋ 

_ ਧੁਰਿ(ਹੁਗ) ਲਿਖਿਆ, ਨ(ਨਾਂ? ਮੇਟੈ ਕੌ ਇ॥੩॥ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋ' ਅੰਕਿਤ _ਨਰੀਂ ਰ ਸਿਟਾ _ ਕੋਈ 

ਰਜ ਫ਼ ਨਂ ਰੀ ਪਲੀ ਫਾ ਆ ਡੀਨ ਓੰਗਾੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਨਹ ਕੀ ਮਣ ਰੀ 
ਨਕਾਣਾ /.. 

ਆਪੇ _ ਸਤਿਗੁਰੁ , (ਸਤਗੁਰ ਆਪਿ(ਆਧ? _ਹਰਿ, (ਹਰ? 

ਆਪੇ ਮੇਲਿ#ਲ ______ਮਿਲਾਇਂ ॥ 
ਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਲਿਵ ਨ ਆਧ ਨੀ ਪਰਸਾਤਨਾ & ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਆਪੇ ਨਾਲ? 

#ਨਾਪ' ਰਾ ਅਡੌਣ ਕਰ ,ਇਾੀਨ/.. 

ਆਪਿ(%੫) ਦਇਆ ਕਰਿ(ਕਰ) ਮੇਲਸੀ, 

ਆਪਹੀ _ ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ 



?___ ੮੨ ੨ ੯੨੬੬੨-- ੩੩੬: ੨੨ ॥੨#. ੭੨੬੨ <%> 
6੬੦ ੭ ੧੧੮ (£. “# ਰ ਪੰ) .੭8= . < ੨ 

=੬੫੭ “੨੨ ਡਾ ੮< ” ੯ ੬== ੩ 

2. 5 <੭=# ਅੰਕ ੪੧ << ੮ ੨), 
੬ ਇਿ ਪਿ 5 

੫ ਹਮ ੦੨੩ ਆ ੧ 

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਨੁਰ) ਪੀਛੈ ਪਾਇ॥ 

ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪਿਛੇ, ਲੜ ਲਾਕੇ ਪਾਕੇ, ਲਗਾ ਕੇ 

..-(ਵਾਹਹਿਗੁਰੂ? ਆਪ' ਨੀਂ (ਆਪਣ?) /ਹਰ ਰਾਨੀ; ਭੁਰ-ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਕੇ (ਆਪਣੇ /ਵਲ) ਲਨ ਕਰ 
ਲਵੰਗਾ/... 

ਸਭੂ (ਸਭ) ਜਗਜੀਵਨੁ , (ਜਗਯੰਵਨ) ਜਗਿ(ਨਨ? _ ਆਪਿ(ਆ੨) `ਹੈ, 

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ/ਧੜਕਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਰਹੀ __ ____ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਨਾਨਕ, ਜਲੂ (ਜਲ) ਜਲਹਿ(ਜਲ?? ਸਮਾਇ॥੪॥੪॥੬੮॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

...ਨੋ/ ਨਾਨਕਾ/ #ੱਸ਼ਾਰ' ਨੂ” ਦਗਾ ਛੋਣ ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਨਾ), ਸ਼ਾਗਾਂ ਨਰੈਣ /ਵਲ ਆਪ' ਗੀ (ਰ/ਿਆ 
ਹੋਇਆ? ਰੰ ਮਿ ਦੀ ਉਇ ਸਿ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਲੰਤਾਗ) ਮਹਲਾ(ਅਓਲਾ) ਰਿ ॥ . 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ 

ਰਸੁ(ਰਸ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅੱਘ੍ਤ) ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ) ਰਸੁ(ਨਸ) ਨ ਭਲਾ, 

ਸੁਆਦ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਸੁਆਦ _ ਅਤਿਅੰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

ਕਿਤ (ਕਤ) __ਬਿਧਿ(&ਧ) ` ਮਿਲੈ ____ ਰਸੁ(ਰਸ) ਖਾਇ॥ 

ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਕੇ ਸੁਆਦ ਖਾਕੇ 

(ਨ ਕਰ ਫਟ ਦਲੀਪ ਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸ ਟੰਡਟ (27 ਰਨ) ਵੇ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਢੋ, ਤਾਂ 
ਨ (ਏਸ ਨੂੰ? ਛਕਲੰ੭.. 

ਜਾਇ __ ਪੁਛਹੁ(9ਡ) ਸੋਰਾਗਣੀ, (ਸੰਹਾਨਣੀ? 
ਜਾਕੇ __ ਪੁਛੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਤੁਸਾ(ਤਸ? ਕਿਉ (86) _ਕਰਿ(ਕਰ) _ ਮਿਲਿਆ __ ਪ੍ਰਭੁ (੭ _ਆਇ॥ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ - ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ 

...ਤਲੰ? ਐਹਾਗਵੰਤਆਂ ਕੰਠ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਲ ਤਕੜੀ (ਕਾਲ-ਰਮਲੀ) ਕਰ (ਅਰ 
ਪ੍ਰਡੂ ਆਕੇ ਉਠਿਆ ਹ?... 
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ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ, ਨ(ਨਾ? ਬੌਲਨੀ, (ਬੱਲਨ??) 

ਉਹ ਬੇਫ਼ਿਕਰ,ਨਿਸੰਗ _ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ 

ਹਉ।੦£) __ ਮਲਿ(ਮਲ) __ਮਲਿ(ਮਲ) ਧੋਵਾ(ਹੰਫ) _____ ਤਿਨ(?ਨੂ? ਪਾਇ॥੧॥ 
ਮੈ ਮਲ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੀਰਾਂ _ ਉਨਹਾਂ ਦੇ. ਪੈਰ 

-.-ਉਹਾ' (ਪੂੂਡੂ-ਮਨਤਾੰ /ਵਲ) ਦੌਪਰਵਾਹਾ (ਸੰਹਾਣਾ, ਕੂੜ? ਪੱਲਣੀਆਂ ਠੰ ਨਗ? ਨੰ" ਤਾੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਝਰਨ' ਦੀ 
“ਨ #ਲ ਕੇ ਹੱਦ ਹਾਂ (ਕੈ ਡਹਏਦ ਪਰਤਿਆ ਝਾਨੇ ਕੂੜ ਏਸ ਛੌਣ)... 

ਭਾਈ ਰੇ, 

ਭਰਾ ਹੇ 

ਮਿਲਿ(ਨਠ) ____ ਸਜਣ।ਨੱਜਣ? ਹਰਿ (ਹਰ) ਗੁਣ ਸਾਰਿ(ਨਾਰ) ॥ 
ਮਿਲਕੇ ਦੋਸਤ, ਮਿਤਰ ਹਰੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰ 

-<ਹ/ ਭਾਣੀ, /#ਤਰ' (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਨਲਕੇ ਹਗੀ ਠੰਆਂ ਲੰੱਨਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ/... 

ਸਜਣੁ (ਨੱਜਣ) __ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਖੁਰਖੁ(੪ਰ%) ਹੈ, 
ਮਿੱਤਰ _____ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਦੁਖੁ(ਏਕ? ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ(ਸਾਠ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ __ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ____ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਠਹਿਰਾਉ 

---ਹਤਰਾ-ਲਉਗੁਰ ਨੰ (ਓਹ? ੪ਰਸ਼ਾ ਹੈ, (ਜੰ? ਹਨੀ ਦੇ ਟੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰ ਲ (ਹੈਰਦੇ /ਵੈਜ)? ਕੱਡ /ਟੈਇਾ ਹੈ/... 

ਗੁਰਮੁਖੀਆ(ਨੁਰਮਆਆਂ? ਟੂ ਸੋਹਾਗਣੀ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਹਨ 

ਤਿਨ(#ਨੂਹ? ਦਇਆ ਪਈ, ਮਨਿ(ਮਨ/ ਆਇ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਪੈਗਈ _____ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ 

ਹਿਰ ਤਦ ਬਿ ਮੋ ਸਜ (ਸੋਨੇ ਭਗਲਿਆਂ ਕਰਕ? #ਰਰ 
ਹੈ ਗਲਾਂ ਸੰ/... 



ਆ” << 
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ਅੰਕ ੪੧ 

ਰ _ ਵਚਨੂ(ਵਰਨ) ਰਤੰਨ੍ਹ (ਰਤਨ) 
ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ __ ਬਚਨ, ਬੋਲ ਮਾਣਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜੋ ਮੰਨੇ, `_ ਸੁ) __ਹਰਿ(ਹਗ) _____ ਚਸੂ(ਰਸ) ਖਾਇ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ `_ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ 

_.. ਅਤੇ ਐਤ ਉੰਾਂ ਸ਼ਰਗਣਾਂ ਨੇ ਛੱਨਿਆ; 5? ਸਤਗੁਰ ਦੇ #਼ਲਨ ੭ਆਣਕ-ਮੰਤੀਆਂ (ਵਾਲ ਬਲ) ਹਨ; 
ਜੈ (ਉਨਾਂ ਨ? “ਰਫਾਨ ਕਰਦਾ 2, ਉਓਹ' (ਅਸ੍ਰਤ#ਣ£ ਹਗੀ-ਰਸਾ' ਨੂੰ” ਲੱਖਾ ਹੰ/... 

ਸੇ ________ ਵਡਭਾਗੀ, . ਵੱਡ __ __ਜਾਣੀਅਹਿ, (ਜਾਣ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ _ ਵੱਡੇ, ਮਹਾਨ ਜਾਣਨਾ/ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

।_ਜਿਨ(#ਨੂ? _ ਹਰਿ (ਰਗ? ਰਸੂ(ਰਸ)? ਰ੍ ਖਾਧਾ, ਗੁਰ __ਭਾਇ॥੨॥ 

--ਨਨਹਾਂ ਨੰ ਅਗ ਪ੍ਰਿ ਰਾਠੰ, ਪਭ ਨ-ਰਨ ਨੂੰ ਕਲਆ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ #ਹਾਨ ਨਸ਼ਨਤ' ਵਾਲੇ ਨ#਼ਡਣਾ 
ਓਾਰ/ਦਾ' ਨੰ... 

`-_`ਇਹੁ(£ਰ) ਹਰਿ(ਰਰ) _ਰਸੂ,(ਰਸ) ` ਰਣ ਤਿਣਿ;$ਠ) __ ਸਭਤੁ(ਮਭਤ/ 

ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ(ਨਨੰ? __ਖ਼ਾਇ॥ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ____ ਨਹੀਂ _____ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਮਾਣਦੇ 

4.4/ਡਹ' ਹਗੀ-ਅਨੰਟ, ਨ ਫਣ-ਪਉਣ (ਭਾਵ ਰਰ ਡਟ ਵੱਲ ਵਨ, ,#ਟਨਨ? (੪ਰ) ਬਮਕੈਸ਼ਮ਼ਤਾ 
ਲੂ” ਨੀਂ ਮਾਣ... ੍ 

ਬਿਨੁ (ਨ) ਸਤਿਗੁਰ, (ਸਤਰ) ਪਲੈ ਨਾਂ(ਨ?? ਪਵੈ, 

__ ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨਕ? ਰ੍ ਰਹੇ _ ਬਿਲਲਾਇ॥ _ 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿਣ _ 

ਮਰਜ਼?) 'ਓਲਲਾਉਦੇ ਮਿ 



ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ ___ ਆਗੈ ਨਾ(ਨ? 

ਓਨਾ(ਓਣੂ£ ___ ਅੰਤਰਿ, (ਅੰਤਰ) _ ਕ੍ਰਂਧੁ(ਕੰ੭ `_ਬਲਾਇ॥੩॥ 

ਨਾਂ (469 ਅਟਲ, ਕੁੱਝ ਬਲਾ ਤੀ ਨ, ਲਲੀ (ਰਨ ਮਹ) ਉਡ ਨਰ ਅਨ 
ਨਗ /ਨੈੱਵਦੈ/.., _ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ, (ਹਠ? ਰ੍ ਨ ਰਸੁ(ਰਨ) ' _ਆਪਿ(ਆ੫) ਹੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ _____ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ __ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ _ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਆਪੇ ਹਰਿ(ਹਗ) ਰਸੁ(ਨਲ) ਹੋਇ॥ 
ਆਪ ਹੀ _ਹਰੀਂ __ ਅਨੰਦ, ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

=<ਪਰਨਾਤਨਆਾ ਆਪ ਹ£ ਰਲ (ਰੂ ਨਾਨ-ਅੀਤ? ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗੰ (ਆਪਣੇ ਨ#-ਅਮ੍ਤ? ਦਾ 
ਨੁਆਦ ਵੀ... 

ਆਪਿ(ਆਧ) _ ਨਮਕ ਕਰਿ(ਕਰ) 
ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ___. _ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੩? ਚ ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ (ਅ8ਤ) `ਚੋਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ 

..(ਵਰਗੁਰੂ) ਆਯ' ਨੰ #ਰਰ' ਕਰਕੇ (ਨਾ#-ਅਰਤ) ਬਖੜਾ ਫੀ, ਪੇ ਅਰ ਦੀ ਸਰਾ ਭਾਲ 
(ਅਨੂ ਹਠ ,ਏਹ? ਨਗ ਅਤ ਭਾ. ਨ 

ਸਗੁ(ਸਠ) ___ਤਨ(ਤਨ) ____ ਮਨੁਮਨ) __. ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਸਾਰਾ ___ ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ___ ਰਰਾਂ-ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 

ਨਾਨਕ, ਹਰਿ(ਹਰ) __ ਵਸਿਆ ਰੰ ਮਨਿ(ਮਨ) ਨ ਰ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ______ਵਸਗਿਆ __ ਚਿੱਤਅੰਦਰ ' ਉਹ. _ ਰ੍ 1 

44-ਹੀ/ ਨਕ? (ਅਤ ਭੁ ਮਹ ਐਡ ਪੰਡ ਨਲ) ਨਾਰ ਨ ਤੋਂ ਤਨ ਹਰਤਾ ਹੈਂ ਆ ਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਵਨਗੁਰੂ ,ਉੱਤ ਅਇਰ .ਟਕ ,ਉਆਂ ਰੰ/ 
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[ _ ਭਾਈ 

ਨੇ ੧ ਰਗ ਗਾ <<੧੧੬੬==- ਰਗ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ? _ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ___ 

ਦਿਨਸੁ(/ਏਨਨ? ਚੜੈ, (ਚੜਹੰ) _____ ਫਿਰਿ(/ਫਰ) 

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 

ਰੈਣਿਂ(ਰੌਣ) ਸਬਾਈ ਜਾਇੰ॥ 
_ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਇਨ ਰੜੂਟਾ ਹੈ ਅਤੇ /ਫੈਰ ਡੂੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨੰ, (2ਵੰ” 2) ਰਾਤ ਰੁਸ਼ਰ ਨਾਂਦ ਹੰ/... 

ਆਵ ਘਟੈ, ਨਰੁ (ਨਗ? ਨਾ(ਨ? ਬੁਝੈ, 
ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ _ ਸਮਝਦਾ, ਬੁੱਝਦਾ 

ਨਿਤਿ(ਨੋਤ) ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ (ਲਾਲ) ਟੁਕਾਇ॥ 
ਰੋਜ਼ ਚੂਹਾ ` ਲੱਜ, ਰੱਸੀ ਟੁੱਕਦਾ ਹੈ 

...ਟੰਨਸ਼ਾਨ ਨੀ ਸਮਡਦਾ &' (ਉਸ਼ਦ?) ਉਮਰ ਘਣਲਾੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ' ਰੱਜ਼' (ਕਾਲ) ਦਾ ਲੂਹਾ; ਉਮਰ 
ਦਾ ਰੱਸਾ ਨੂੱ' ਠੱਕ ਟੁੱਕ ਕੈ ((ਨੋਤ' ਡੱਟ ਕਠ? ਲਾ /6ਹਾ' ਹੰ/... 

ਗੁੜ (ਨੜ? ਰ੍ ਮਿਠਾ ਰ੍ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, 
ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਠਾ, ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ _ਧਨ,ਦੌਲਤ ਖਿਲਰਿਆ 

__ ਮਨਮੁਖੁ (ਮਨਨ੧) ਲਗਿ(ਲਗ) ਮਾਖੀ, ਪਚੈ ਪਚਾਇ॥੧॥ 
ਮਿਹ ਮਿ ਵੀ ਲਗ ਕੇ, ਚਿਪਕ ਕੇ _ ਮੱਖੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ 

440 ਪਲਰਰ ਨਇ ਸਲ (ਕਤ ਚ? /&ਲਰਆ ,8ਆ ਲੈ ਅਤੇ ਮਨਨੁੱਝ ਰੂਪੀ ਮੱਠ /ਏਸ਼ 
ਰ੍ ਉਚ /ਉਨਕ ਕੇ ਨ ਕੰਗ ਰਨਾਂ ਰੰ/... 

ਚੇ, 
ਭਰਾ ਹੇ! 

. ਮੈਂ 5? ਸੀਤੁ(ਅੰਤ? ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਭ) ਸੋਇ॥ 
ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ,ਬੇਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 

4੦੨ ਉੀ ਭਾਣ/ ਓਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ੦ ਨੌਰਾ ਨੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈ/... 
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ਪੁਤੁ(/5੭ ਕਲਤੁ (ਕਲੱਤ) ਮੋਹੁ(ਮਰ ਬਿਖੁ(/8%) ਹੈ, 
ਪੁੱਤਰ ਇਸਤ੍ਰੀ,ਪਤਨੀ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਅੰਤਿ) ਬੇਲੀ _ ਕੋਇ ___ਨ(ਨ? _ ਹੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

---/ਟੈਨਝ੍ਹਂ ਅਤ #ੱਤਚਾ ਏ” ਨਹ; _(ਨਭ? #ਨੈਰ ਹ; #ਤ ਦੰਠੋ ਕੱਛ ਵਾ /#ਤਰ' ਨਗਾੰ” ਹੁੱਦਾ/... 

ਗੁਰਮਤਿ, (#ਰ#ਤ) ______ ਹਰਿ(ਹਰ/ ਲਿਵ ` ਉਬਰੇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਉਬਰ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ 

ਅਲਿਪੜੂ (ਅਨ (੬ ਰਹੇ ਸਰਣਾਇ(ਸ਼ਰਣਾਣ)? ॥ 

.ਅਤੋੜਡ ਲੀ ਐੱਤਆਨ ਭੁਆਰਾ; (ਭਰਨੁ#-ਲਨ), ਫਹਹੇਗੁਰੂ-/ਹਆਨ ਰਾਗੀ£ (ਸੱਨਾਰ' ਦੇ ਭਵਸ਼ਾਗਰ' 5) 

ਰ੍ ਪਾਰ ਨੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਕਤੇਂ (ਚੇ ਮਹਲ 52 ,ਨਿਰਲੰਪੜਾ ਨੁਆਰਾ'(ਨਦਾ? ਘਰਨਾਤਨਾ ਸ਼ਰਣ /ਚੋਚਾ ਟਲ 

ਗੰਹਿੰਦੋ ਹਨ/... 

ਓਨੀ, (ਓਨ£ ਚਲਣੁ (ਚਲਣ) ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _ ਚਲਣਾ, ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਖਰਚੁ (ਰਨ) ਹਰ ਲੀਆ, ਪਤਿ(੫ਤ) ਪਾਇ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਖਰਚਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰਕਮ ਲਿਆ ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

.-(ਓਨੂਾਂ ਨੰ ਨੱਸ਼ਾਰ 5? ਨਲਣ' ਨੂੰ: (ਡਾਵ' ਨੱਤ ਨੂੰ? ਸ਼ਟਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਠਆ ਨੈ, ਅਤੇ ਹਗੀ (ਨਿਮਰਨ 
ਭੂਪ? ਮਰਲਾਂ (ਤਆਰ ਕਰ) ।ਆ ਰੰ (ਨੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਘਾਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ, ਰੱਈੀਂ ਦਰਗਾਹੋ?-ਆਟਰਾ ਸੰਤਕਾਰਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਟੈ ਹਨ /... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੨੭ ਰ੍ __ ਦਰਗਹ (ਟਰ?) ਮੰਨੀਅਹਿ, (#ਨਿਆ£? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ _`___ (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ _ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਆਪਿ(ਆ੦) ਲਏ ਰ ਗਲਿ(ਨਲ) ਲਾਇ॥੨॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

...%9ਗੁਰੂ` ਦੀ ਨਨਨੁੰਖਤਾ /ਵੈਚ ਗੰਠੇਣ ਵਾਲ, (ਰੱ) ਫਰਗਾਹਾਂ ਪਰਵਾਨ ਹੁਇ ਹਨ; %ਤੇ ਫਾਹਰਗੁਰੂ ਆਪ 
ਉਨਹਾਂ ਨੂ. ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਛਨਾ ਲੰਦਾ ਹੈ/... 
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ਗੁਰਮੁਖਾ(ਜਰ॥8?) ਨੌਂ, __ ਪੰਥੁ (੫6) ਰ ਪਰਗਟਾ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ, ਪੰਧ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਫ 

ਦਰਿ, (ਏਗ) _ਠਾਕ _ ਨਨ ` ਕੌਈ __ ਪਾਇ॥ 
(ਰੱਬੀ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ _ਰੋਕ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰ ਮਦ ਪਾਉਂਦਾ 

1 

ਨਾ ਦੀ ਤਾ ਗਰ ਤਨ (ਵਾਹਓਲਤ ਲੇ? ਜਰਡਾਫ 

_ਤੇ (ਉਡ ਕੱਲ ਭਕਾਣਣ ਨੀ ਪਉਂਦ/.. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨ%) ਸਲਾਹਨਿ, (ਸ਼ਲਾਹਨ) _______ ਨਾਂਮੁੰ(ਨ) ਮਨਿ, (ਸਨ) 

ਨਾਮਿ(ਨ? _ਰਰਨਿ(ਗਉਨ? ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 
ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਲਗਾਕੇ, ਜੋੜਕੇ 

..(ਓੰਗ) ਵਾਸ਼ੋਗੁਰ ਨਾਨ ਲੀ ਫੜ ਸ਼ਲਾਨ ਕਰਣੇ ਹਨ; /ਉੱਤ /ਟਨਾ (ਪ੍ਰਭੂ? ਬੰਗਾ /ਟਕਾ ਕੰ ਰਖਦੇ ਹਨ; 
ਅਤੇ (ਹਰ' ਪਲ) ਨੁਰਤ£ ,ਨੈਮਰਨ /ਵੈਲ ਨੰ ਲੰਨ ਰਖਦੇ ਹਨ/... 

ਅਨਹਦ ਧੂਨੀ, ਦਰਿ(ਏਰ) _ “ ₹ ਘੜ ਵਜਦੇ ,(ਵੱਨਏ) 
ਅਘਾਤ ਰਹਿਤ __ ਸੰਗੀਤ . ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ __ __ ਸੰਗੀਤ ਕਢਦੇ 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਸਚੈ, _`___ ਸੋਭਾ(ਲੰਭਾ? _ਪਾਇ॥੩॥ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) `_ ਆਦਰ, ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਅਲ ਸ ਵਿ ਪਾ 
ਫਰ ਤੌਂ ਉਨ (ਅਬਾਰ) ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ/... 

_ ਜਿਨੀ(#? ___ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ ਨਾਮੁ (੭% __ ਸਲਾਹਿਆ, 
[[ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ____ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ 

ਤਿਨਾ, (9? ਸਭ _ ਕੌ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ(ਸ਼ਾਕਾਸ਼) ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ __ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੋਭਾ 

ਰਿ ਨਹਾ ਨੇਂ ਅਗ ਦੀ ਸਨਨੁਤਾ ਫਾਗੀਂ (ਵਾਰ) ਨਾਨ ਦੀ #ਫ਼ਤ ਸਲਾਣਾ ਕਤ ਡਰ 
ਰ ਕੱਠੀਂ ਭਾੜਾੜਾ ਕਹਾ ਹੈਂ /... 
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ਤਿਨ(/ਨਹ? ਕੀ ਸੰਗਤਿ(ਸੰਨਤ) ਦੇਹਿ(ਏਹ) ਪ੍ਰਭ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਮੈਨ? ਜਾਚਿਕ _ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਨ)? ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਜੋਦੜੀ, ਬੇਨਤੀ 

--- (5 “ ਦਾਮੇਗਾੜੂ / ਨੰਦੂ” ₹?? ਇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਲਤ' ਫਖਰ, ਨੌਰਾ ਨਾਚਕ ਟ (ਆਪ ਨੰ ਅਲ? /ਏਹਂ 
ਆਰਟਾਨ ਹੀ/... ਦਿ ਦ  <% 

ਨਾਨਕ, ਭਾਗ ` ਵਡੇ ਰ ਤਿਨਾ(#ਨ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ,(ਨਰਨ੨? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਕਿਸਮਤ ਮਹਾਨ _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁੱਖਾੰ ਦੇ 

ਜਿਨ(ਨਨ੍? ਅੰਤਰਿ(ਅਤਰ) ___ ਨਾਮੁ ।ਨ%) ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਗਾਸ਼) ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਚਾਨਣ 

-.ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ਉਨਾਂ ਹਰਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਡੀਂ &ਨਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨੈਨਾ ਏ ((ਓਰਦੇ)? ਅੰਟਰ (ਫਾਨੰਗੁਰ) ਨਾਨ ਟਾ ਰਾਨਣ' ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਅਨਲ? ___ ਪੇ, (ਪੰਜਵਾਂ? ਘਰੁ (ਪਰ) __੧(੫ਨਨ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ` ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ___ ਪਹਿਲਾ ਰ 

ਕਿਆ ਭੂ (ਡ ਰਤਾ, ਦੇਖਿ(ਏ੪) ਕੈ, 

ਕੀ ਤੂ ਰਚਿਆ, ਮਸਤ ਵੇਖ ਕੇ 

ਪੁਤ੍ਰ (4੩੭ ਕਲਤ੍ਰ(ਕਲਤੂ) ਸੀਗਾਰ(ਆੰਗਾਨ? ॥ 
ਹ ਪੁੱਤਰ, ਬੇਟਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

1. ਸੱਲੀੰ-ਧੱਲੰ /£ਨਤ੍ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੂ ਦੇਤ ਕਾਂ ਸਤ ਹੋਇਆ ਗੋਆ ਹਂ.. 

![ ` ਰਸ _` ` 'ਭੋਗਰਿ, (ਕਗ6? ਖੁਸੀਆ(ਖੁਕੰਆ? ਕਰਹਿ, (ਕਗ?? 

ਰੰ `_ਮਾਣਹਿ।#ਾਣ? ___ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥ 

....(ਨਨਇਆਫਾਂ ਪਛਾਰੜਾਂ ਨੂ? ਡੰਗਦਾ ਹੰ! #ਲੀਂ-ਸੌੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ ਨੰਜ਼-ਸ਼ੋਲੈ ਆਣਦਾ' ਹੈ... 
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ਬਹੁਤੁ (ਬਹੁਤ? ਕਰਹਿ(ਕਗ/?? ਫੁਰਮਾਇਸੀ ,(ਫੁਗਾ/2ਸ?) 
ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ` ਫੁਰਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਹੁਕਮ 

ਵਰਤਹਿ(ਫਰਤ/ਨ? ਹੋਇ ਅਫਾਰ(ਅਫਾਰ? ॥ 
ਵਰਤਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰੂਰ, ਆਫ਼ਰ ਕੇ 

--ਊੱ? ਅਨੰਕਾਂ ਨੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਝੇ ਮਗ਼ਰੂਰ' ਹੱਲੇ ਵਰਝ-/ਵਨਾਹਾ ਕਹਦਾ' ਹ2.. 

ਕਰਤਾ, ਚਿਤਿ(/6ਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਆਵਈ, 

ਕਰਤਾਰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨੱਓ? ਅੰਧ _ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ, ਉਜੱਡ 

... ਤਨ? #ਨਨੁੱ£_ ਅਗਿਆਨ, ਮੂਰ£' ਨੂੰ” ਕਰਤਾ-ਨਰਖ' ਯਾਦ ਨਗ ਆਉ ਦਾ?... 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੋਇ॥ 
ਦਲ 

ਆਪਦੇ ਚਿੱਤ _ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ 

...ਹੈ/ ਨੌਰੇ #ਨਾ/ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਠੌਣਹਾਰ ਉਹ ੪ਰਨਾਤਆਾ ਨੰ ਹੰ/... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰ੍ ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਕਰਮਿਂ(ਕਰਨ? ____ ਪਰਾਪਤਿ (ਪਰਾਪਤ? ਹੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

(ਡਾਰ, ਲਭਗੁਤੂ ਲੀ ਿਭਮਾੁਘਾਰਾ- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ੰ  ਅਤੇ ਸਤਗੁਰ (ਲੱਗ? ਭਾਗਾਂ ਰਾਗੀ 

ਨਲਣਾ ਹੀ... 

ਕਪੜਿ(ਕਧ੩੭ ਭੋਂਗਿ(ਭੱਨ) ਲਪਟਾਇਆ, 

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕੁ (੪੨੭ ॥ 

ਸੋਨਾ _ ਚਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੁਆਹ 
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-:-(ਨ/ ਲੱਢ/ ਤੱ? ਅੰਨ! ਚਾਂਦ ਕੰਧਨੈਆਾਂ ਅਤੇ ਭੱਕਾਂ ਕਹ ,ਚੈਚ ਨੱਭੇਤ ਗਉੱਦਾ ਠੰ: (੪ਓ੦' /ਏਹ #ਭ) 

#ਟੀਂ ਸ਼ਾਨ ਰਨ)... 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ, 

ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਥੀ ____ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕੀਏ ਰਥ $ ਰ ਅਥਾਕ ॥ 

ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਥੱਕ 

੦“ ਉੱ? ਬਹੁਤ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਪੰਤੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ (ਰੱਲ ਹੱਠੇ ਹਨ), ਅਣਬੰਕ` ਰੱਸ਼ ਦੀੰ (ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਹਨ/2... 

ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ(/65) ਨ।ਨਾਂ? ਪਾਵਹੀ, (ਖਾਵਗਾੰ? 

ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ _ ਸਾਕ ॥ 

ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ 

ਨਰ ਨਹ ਨ #ਤੇ ,ਕਸੇ ਨੂੱ' /ਓੱਤ 
ਇਲ ਗੰ ਨਹਾ /ਨਿਆਏ ਦਾ/... 

ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ, (/ਨਰਨਣਹਾਰ? ਰ ਭੁਲਾਇਆ, 
ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ 

ਵਿਣੂ (/੬ਣ) ਨਾਵੈ(ਨਾਵੈ? ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 
ਬਗੈਰ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ _ ਅਪਵਿੱਤਰ 

.-- (ਪਰ) ਫਗਉਗੁਰੂ` ਟੇ ਨੈ#ਰਨ' ਤੱ /ਨੈਨਾਂ ਤੂ ਪਾਵੈੱਤਰ ਹੈ; (ਇਨ ਲਈ? /ਨੈਰਜਣਰਾਰ' ਨੰ (ਤੰਨੂੰ? /ਵੈਸ਼ਾਰ 
/ਟੱਤਾ' ਹੀ/... 

ਲੈਦਾ(ਲੰਢਾ/ ਬਦ ਦੁਆਇ ੜੂੰ 

ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ।ਕਗ?? ਇਕਤ।/੬ਕਤ) ॥ 
ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰ੍ ਇਕੱਤ੍ਰ, ਇਕੱਠੇ 

...ਤੂੱ. ਏਰਾ-ਅਸਾੀਲਾਂ ਲੰ ਲੰ ਕੰ. ੭“7ਟਆ /£ਕੱੜਹ ਕਰਨ /ਟਲਾ ਲਗਾ ਗਹੈਂਟਾ_ਹੈੱ/... 
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ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ _ਪਤੀਆਇਦਾ, (੪ਤਆਟਾ) 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈੱ 

ਸੋ - ਸਣ (ਨਣ) ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥ 

ਉਹ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ . ਨਾਸ਼ਵੰਤ 

--(ਡਹ' ਪਾਪਾਂ ਦੀ “ਆ ,ਏੱਕਨਾ ਕਰਕ? ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਡੂੰ` ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੰ? ਓਹ ਤਾੰ ਤੌਨੇ ਸ਼ਨੰਤ' ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ 
ਹਨ /... ਰ੍ 

ਅਹੰਕਾਰੁ (#ਹੰਕਾਰ) ਕਰਹਿ।ਕਗ?? ਅਹੰਕਾਰੀਆ, 

ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ(#ਤ? ॥ 
ਫਸਿਆ, ਉਲਝਿਆ ਚਿੱਤ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿਚ 

.-.(ਹ)?. ਹੱਕਾਗੀੰ/ (ਤੂ /ਣਨੂ ਸਭ #ਇਆਦੀਂ ਟਾਰਲਾਂ ਟਾ) ਹੱਕਾਰ ਕਰਟਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ 
/ਵੇਰ' ਉਲ/ਤਿਆ /ਊਆ ਹੀ... 

ਤਿਨਿ(£ਨ੍) ਪ੍ਭਿ(ਪੁਭ? ਆਪਿ(ਆ੧) ਭੁਲਾਇਆ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਨਾਨਾ? ਤਿਸੂ(/ਤਸ) ਜਾਤਿ(ੜਾਤ) _ ਨ(ਨਾ? ਪਤਿ(4ਤ)? ॥੩॥ 
ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਹੀਂ __ ਇੱਜ਼ਤ 

---(%/ਸਹ' #ਣਕੋਨਸਮ਼ਤਾ) ਨੂੰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੂ ਆਧ' ਨੰ /ਵਸ਼ਾਰ /£ੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਕੱਈ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਨਾ 
ਕਈਂ ,ਣੈੱਸ਼ਤ' ਹੁਣ ਹੈ/... 

ਸਤਿਗੁਰਿ(ਸਤਗੁਰ? ਪੁਰਖਿ, (£ਰ੨) ਮਿਲਾਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਇਕੋਂ ਸਜਣੁ (ਸੱਜਣ? ਸੋਇ॥ 
ਇੱਕ ਹੀ ___ _ ਮਿੱਤਰ ਰ੍ ਉਸ 
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ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਨ . ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ(ਏਕ) ਹੈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੰ।ਹ੬ਨ? ਰ੍ ਰੇਇ॥ 
ਕੀ _ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਰ੍ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 

.-./ਟੋਕ' ਪਰਠਆਾਤਨਾ ਹੀ (ਆਧਣ)? ਦਾਨ ਦਾ ਰਕਫਾਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱ£ (/ਫਰਾਰਾ? ਕੰ (ਲੱਜ 2, ਲੂ ਹਰ-ਲਨ' 

ਏਾ ਕੁੜ /#ਨਾੜ' ਸਕ, ਉਹ ਤਾੰ ਆ੫) ਹਨੀ /ਵਲ' /ਵੇਰਲਾਪ' ਨੰ ਕਰਦਾ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ /... 

ਜੋਂ _ ਹਰਿ(ਹਗ) ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, 
ਜਿਹੜਾ ਖ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕ, ਦਾਸ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਉਹੀ ___ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਦਰਿ(ਦਣ) __ਫੇਰੂ(ਛੋਰ) _ ਨ(ਨ? ਪਾਵੈ ਕੌਇ॥ 
(ਰੱਬੀ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋੜਾ ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 

--ਪੈਰਮਾਤਨਾ ਦੇ ਸੰਢਕਾ ਨੂੰ” ਨ ਲੱਗਾ ਲਗਦਾ ਹੀ, ਵਹਓਗੁਰੂ ਉਠੀੰ ਭੁੜ ਕਰਣਾ ਹੀ, (ਰੱਲ) ਦਰਵਾਸ਼ਂ ਤੰਦਾਂ 
(ਜਨ ਭਰਨ ਭੂ ਕੱ ਨੱੜਾ ਨਗ" ੪ ਸਕਾ/... 

ਨਾਨਕ, ਰਤਾ ਰੰਗਿ(ੱਗ) ਹਰਿ, (ਨਰ? 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਨੰ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ ਵਿਚ _ ਪ੍ਰਭੂ 

ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ(ਅ7 ਚਾਨਣੁ (ਰਾਨਣ) __ ਹੋਇ॥੪॥੧॥੭੧॥ 
ਸਾਰੇ _ ਸੰਸਾਰ ___` ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

...ਨੋ/ ਨਾਨਕ? (ਉਹੜਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ ((£ਆਗ) 6ਨ' /ਵੇਜ ਨੱਗਆ ਨਾਂਟਾ ਹੈ, (ਓੰਠ) ਨਾਰੇ ਸੱਲਾਰ /ਵੈਲਾ 

ਰ ` ਪੇ ਐਆਨ ਫ2 ਭਾਨਣਾਤਾ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ।/ਨਗੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ(#ਨੈਲ) ___ ੫(ਪੰਫ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _____ ਪੰਜਵੀਂ 

ਮਨਿ(ਮਨ) __ ਬਿਲਾਸੁ(/ਝਨਾਨ) __ ਬਹੁ ਰ ਰੰਗੁ(ਰਨ੭ ___ ਘਣਾ, 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਕੌਤਕ, _ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ ____ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ, ਸੁਆਦ ਗੂੜ੍ਹਾ 

ਦ੍ਰਿਸਟਿ(/ਉਸਟ)? ` __`__ਭੂਲਿ(ਉਲ) __ ਖੁਸੀਆ? ॥ 
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...ਜੇੰ ਕੋਸੇ 2) ਇਤ $ਤ, ਖੌਲ-ਤਸਧਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਨ ਜਊਆ ਹੱਦ; ਅਤੇ /ਉਕਣੀੰ (ਮਨ ਨੂੱ ਔਰਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ) ਮੱਜਾਂ /ਵਲ ਜੁਆਲਾ  ਰਨੀ... 

ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਰ੍ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ, (ਭਾਟਸ਼ਾਹ/ਆਂ? 

` ਵਿਚਿ(/ਵਜ) ਸਹਸੇ(ਨ6ਸ) ਪਰੀਆ।&ਗਆ? ॥੧॥ 

ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਕਰ, ਸਹਿਮ ਪਈਆਂ 

--(%#3੭ ਡਤ੍ਰਧਾਨੀ ਝਾਠਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਣ, (੫ਰ' /£ਏਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ ਨੂੰ? /ੇਕਰਾ! /ਨੱਤਾਵਾੰ /ਵੈਚ ਗੀ 
ਪਾਈ ਰੱਝਟੀਆਂ ਹਨ/... 

ਭਾਈ ਰੋ, ਸੁਖ(5੧) ਸਾਧਸੰਗਿ(ਨਾਧਨੰਨ) ਪਾਇਆ ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੇ! (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.--ਹ/ ਭਾਈ/ (/ਏਸ ਨਭ ਕੁੜ' ਹੱਣ' ਦੇ ਬਾਵਨੂਦ), ਆਤਮੈਕਾ ਅਨੰਦ ਤਾੰ ਸ਼ਾਧਸੰਗਤਾ /ਵਲ' ਹੀ ਘਾਈੀਦਾ ਹੈ/... 

ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ,(ਲੰਕ) ਤਿਨਿ(#ਨੁ? ਪੁਰਖਿ(£ਰਕ? ਬਿਧਾਤੈ, 
ਅੰਕਿਤ ਕਿਸਮਤ ਉਸ __ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਖ' ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ 

ਦੁਖੁ (£%) ਸਹਸਾ(ਸਹਨ? ___ ਮਿਟਿ(#ਣ) ਗਇਆ ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ __ਫ਼ਿਕਰ,ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਗਿਆ ਠਹਿਰਾਉ 

--ਉਸ਼' /ਓਰਜ਼ਣਹਾਰ' ਅਕਾਲ £ਰਸ਼' ਨੰ, (/ਲੈਲਦੇ #ੱਠੋ ਤ ਲੰਗ? ,ਕੈਸ਼ਮ਼ਤ /ਨੈਲੀੰ ਹੈ, (ਉਸਦੇ ਨਾਗੋ) ਟੁੱਡ ਅਤੇ 
/ਛਕਰ /#ਟ' ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਜੇਤੇ ਬਾਨ ਰ੍ ਥਨੰਤਰਾ, ਤੇਤੇ ਭਵਿ(ਡਵ) ਆਇਆ ॥ 
ਜਿਤਨੇ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣੇ ਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਨੇ ਫਿਰ, ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਹੈ 

...(ਸ੍ਰੈਲਣਾੰ ਦੋ? #ਤਨੇ ਦੀ ਛਾਂ /ਟਕਾਣੇ ਹਨ; (ਨੇ ਕੱਈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਆੰ /ਵਚ ,%-/ਫੈਰ ਆਆ ਹੱਟ... 

ਧਨ ਪਾਤੀ ਰ੍ ਵਡ ਭੂਮੀਆ ੍ 
ਦੌਲਤ ਪਤੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ 
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ਮੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ(ਕਰ? ਪਰਿਆ।(੫$%? ॥੨॥ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ 

-.(#ਤ੭) ਲੇ ਕੱਠੀ ਵੱਡਾ (ਹਨਖਾਤ?? ਹਨ ਦਾ <ਤੀ ਭਾਵ ਦੰਡਾ ਹਨਾਫ' ਅਤੇ ਵੱਡਾ /ਓੱਨੀਦਾਰਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀੰ 
/2ਹ' ਸੜ ਮੰਨੇ ਮੰਨੀ ਕਰਦੇ 2 #ਰ-2/ਕ' ਲਾਂਟੇ ਹਨ/... 

ਹੁਕਮੁ (ਹਕਨ? ਚਲਾਏ __ ਨਿਸੰਗ(/ਨੋਸ਼ਨ? ਹੋਇ, 

ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਚਲਾਵੇ ਨਿਝੱਕ, ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋਕੇ 

ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ।(ਅੱਛ/ਨਿਆ? ॥ 
ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਆਫ਼ਰ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕੇ, ਆਕੜ ਕੇ 

-- (ਲੇ ਕੱਏਇ ,ਨੈਸੰਗਾ ਹੱਕ (ਆਪਣ? ਫੁਰਮਾਨ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜ ,ਵੈਚ ਸਭ ਕਾਰ-/ਵੈਨਾਰ 

ਰੱ . 

ਸਭੁ (ਸਭ? ਕੌ, ਵਸਗਤਿ(ਫਸਗ਼ਤ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਲਇਓਨੂ ,(ਲਏਠੰਨ) 

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ, ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੇ 

ਬਿਨੁ (ਕੈਨ) ___ ਨਾਵੈ(ਨਾਫ? _____ ਖਾਕੂ(ਖਾਕ? ਰਲਿਆ ॥੩॥ 
ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

..-#76% ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਹੁਕਨ' ਨਾਨ ਆਪਣੇ? ਵਨ /ਵੇਚ਼ ਦੀ ਕਰ' ਲਵੈ, (੪?) ਫਾੰਗੁਰੂ ਦੇ /#ਮਰਨ ਭਾਫ 

ਉਸਦਾ ਯਾਦ ਨਨਾਂ (ਨ੩) ਖਾਕ /ਵੇਚ' ਰਲ ਜਾਂਟਾ ਹੈ/... 

ਕੌਟਿ(ਕੱਟ? ਤੇਤੀਸ ਰ ਰ ਸੇਵਕਾ, 
ਕਰੋੜ ਤੇਤੀ ਸੇਵਕ,ਦਾਸ 

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦਰਿ(ਟਗ) ਖਰਿਆ(ਆਉਆ? 1 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ ਅਭਿਆਸੀ ਦਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ 

.--(ਲੰਕਰ) ੨= ਕਰੱੜ' ਟੋਵਤ (ਉਸਦੇ? ਨੰਵਕਾ ਹੱਣ, (ਕਰਆਤ?) ,ਨੱਖ; %#ਤ ਨਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਉਸ 

ਦੇ ਟਰਵਾਸ਼ੀ ਤੀ ਖੜ੍ਹ ੱਣ... 

ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਰ __ਵਡ ਸਾਹਬੀ, 
ਰ (ਗਰਾਂ4ਬਾਰੀ) ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
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ਸਥੁ (ਸਭ) - ਨਾਨਕ, ਸੁਪਨ(ਨ੫ਨ) ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥ 

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਰ _ਰੋ ਗਿਆ 

...ਬਰੁਤ' ਆਲ ਠੱਲਤ ਵਾਲ ਫੱਡੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੱਢੋ: ਪੂ? ਹ/ ਨਰਕ? (ਅਮਰ ਦੀ ਸਰ 
ਤੱ" ਬਨੰਰ) ਸਭ ਕੁੜ' ਨੁਪਨਾ ਨੌਂ ਉਆ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਲ? ___ ਮਹਲਾ (ਨੈਨਾ) ਪੇ(ਪੰਨਵਾਂ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਭਲਕੇ ਉਠਿ।ਉਠ) ਪਪੌਲੀਐ, 

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀਦਾ ਹੈ 

ਵਿਣੁ (/ਵੈਣ) ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਿ(ਅਜਾਣ? ॥ 
ਬਗੈਰ ___ਬੁੱਝਣ/ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਮੂਰਖ਼ ਬੇਸਮਝ 

..(ਨੈਨਸਾਨ? ਰਰ ਜੜ ਉਠਕੀ (ਇਸ ਜਾਂ ਨੂੰ 3? ਪਾਲਦਾ ਪੱਸ਼ਝਾ 6 ਪਰ ਛਲ ਏਂ ਜਾਰ ਭੀ 
ਸਸੜਣ ਤੱ ਭੌਰ (ਉੰਗ) ਮੂਰਸ਼ਤੰ ਲੋਸ਼ਮਡ' ਹੰ/... 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ (ਪੁ) ਚਿਤਿ(/6ਤ) ਨ(ਨਾ? ਆਇਓ, 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ _ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ _ ਆਇਆ 

ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣਿ(ਕੇਭਾਣ? ॥ 

ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿਚ, ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ 

... ਤੌਰ ਦੋਗੀੰ ਦਾ ਕਰਤਾ &ਰ&) ਉਹ ਪਰਮਾਤਲਾ ਤਾਂ ਚੌੜੇ /ਏਲਾ ਨਗ ਅਭ£ਆ? ( ਰਝ ਪਲੀ ਪਲ 
ਐਨ ਦੋਨੀ ਅਕਰ ਨੂ? ਮਨਾਣਂ ਚ ਨੀ ਡਡ (ਤੀ ਵਲੀ. 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਨੁਰ) ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ(ਓਤ) _ ਲਾਇ, 
ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ 

ਸਦਾ ਸਦਾ `___ਰੰਗੁ(ਕ? _ ਮਾਣਿ(ਮਣ? ॥੧॥ 

ਦੀ ਰਤ ਦੀ ਜਬ ਵਰ 

ਅਨਦ ਮਾਣ/ 



ਲਾਹਾ _ਲੈਣਿ।ਲੰਣ? ॥ 
ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਲਿਆਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 

--ਹ/ ਲੰਵਿ/ ਤੂੱ` (ਸੰਨਾਰ ਤ` ਪੁਰਡੂ ਨਨ ਦ) ਲਾਹਾ ਲੰਣ ਲਲੀਂ ਅਹਏਆ ਹੈੱ?... 

ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ, 
ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰ੍ ਰ੍ (ਕੁ ਫਕੜ) ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ 

ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ(ਰੰਣ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ `` ਜਾਰਹੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਉ 

--$) ਐਰਤਂ ਭੂਲ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਲਆ ਹੌਲ ਤਵ ਰਾਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਦਾੰ ਸਾ 
ਰਹਾ ਰੀ/.. 0 

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ (੫ਸ) ਪੰਖੀਆ, (ਪੱਖਿਆਂ? 

ਦਿਸੈ ਨਾਹੀਂ(ਨਾਨੰ) ਕਾਲੂ (ਕਾਲ? ॥ 

...ਪ੍ਹਹ ਅਤੇ ਪੰਡ (ਵਾਰੇ? ਮੱਜਾ-ਸਸ਼ਤਆਂ ਕਰਦੇ ਗਹਟੋ ਹਨ; (ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਗੰ' ਆਊਟ. 

ਓਤੈ ਸਾਥਿ(ਨਾਕ) ਰ ___ ਮੰਲੁਖੁ(ਮਨੰਸ? ਰ੍ ਰੈ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿਚ, ਸੰਗ ਵਿਚ ਰ੍ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

_ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ _ __ ਜਾਲਿ(ਲਾਲ) ॥ 
ਫਸਿਆ (ਮਾਇਕ) ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਲ ਵਿਚ . 

ਉਨ (ਪੰਨੂ, ਪੰਛੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਰ /ਵੈਰਾ ਮਨੂੱ£ ਫੀ (ਰਲ ,ਨ%? ਨੰ ਅਰ ਕੂ ਭਲੇ ਮਧਰਆ ਸਾਲ 
ਵਜ ਛਨੀਆ ,ਖਿਆ ਨੰ/... 

| ਮੁਕਤੇ ਸੋਈ ਭਾਲੀਅਹਿ, (ਭਾਨਅ??) 
1 _ ਅਜ਼ਾਦ, ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਲਭੇ / ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ 

ਜਿ(ਜ) ਰ ਸਚਾ ਨਾਮੁ (ਨਨ) ਸਮਾਲਿ(ਨਣ? ॥੨॥ 

ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) __ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਅਰਾਧਦੇ 
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ਖਾ # ੧੫. 
ਆ] 

(ਆਂ ਨ ਤੱ ਕਤ ਉਨ ਟਨ ਮੋਮ ਨਸਲ ਨਮ (ਰਨ ੦ 

ਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ/ 

ਨ `ਅਘਰੁ(&ਗ) ''_` ਅਸਲ ਗਵਾਵਣਾ, 

ਜਿਹੜਾ ਰ ਨਿਵਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਕੇ ਗੁਆ ਦੇਣਾ ਹੈ 

ਸੋ ਰ੍ ਲਗਾ __ ਮਨ _ ਮਾਂਹਿ(ਆ£? ॥ 

ਉਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ 

ਉਡ (ਨਨ? ਰੂ ਭਾ ਹੈ (ਵਕ ਨਾਂ 2). ਇੱ (ਚ 

ਰ੍ (ਰੰਜ9 ਲਹਿ 1 

ਜਿਥੈ _ ਜਾਇ _ ਭੁਧੁ (ਡੱਠ _ ` ਫਰਤਣਾ, 
ਜਿਹੜੀ ਜਾਕੇ ਤੂ ਰ੍ ਵਿਚਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ 

ਤਿਸ ਕੀ ____ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ(ਨਾ$? ॥ . 

ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ 

-੫6) ਉਝ (ਕਰ? ਨਾ ਤੂ ਉਰਰਨਮਓਲਣਾ ਉਸਦਾ (ਤੰਨੂੰ? /ਫੈਕਰ ਗੰ ਨਗੰ!.. 

ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ 

ਜਿ(ਜ? ਗੁਰ ਕੀ _ਪੈਰੀ(ਪੰਗ? ਪਾਹਿ(੦ਇ) ॥੩॥ 

ਜਿਹੜੇ ` ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ' _ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

_..(ਲੰਸਾਰ ਦੇ ਆਈਆਂ ਜਾਲ ਤੰ? ਫਸੇ ਹੱ, ਓੰਗੀੰ (ਡਰ &) /ਨੋਕਲਦੇ ਹਨ; ਅੜਾ ਅਤੰਗੁਰੂ ਲੀ ਭਰਨੀ 

` ੭ # ਗਨ/ (ਭਾਫ ਆਤੈਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਫਲ ਆ ਨਾਏ ਹਨ/2... 

| _ ਕੋਈ ਰ੍ ਰਖਿ(ਰਖ) ਰ ਨ(ਨਾ? ਸਕਈ, 

_ ਕੋਈ ਇਕ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 

ਦੂਜਾ ਕੌ _ ਨ(ਨ? `___ਦਿਖਾਇ॥ 

ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ _ਦਿਸਦਾ,ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 
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ਯਾ ੨੨੬ ੬/ 

ਤਹਿ ਆਲ ਨੀਂ ਨਕਣ/(ਉ ਣਾ ਰੋ ਕੰ 
ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਰ ਨਹ ਆਉਂਦਾ/... 

ਚਾਰੇ __ ਕੁੰਡਾ।ਕਡ? ._ ਭਾਲਿ(ਡਾਲ) ਕੈ, 

ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭ ਕੈ 

ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ॥ 
ਆਣਕੇ ਪੈ ਗਿਆਂ, ਆ ਗਿਆਂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

੮740 ਚ ਵਾਂ ਸਰਦ ਸ਼ਰਣਾ /ਫਲ ਆਜ (ਡਿੱਗ) 

ਉਆ ਹਾ/,. 

ਨਾਨਕ, ਉਨ ਪਾਤਿਸਾਹਿ,(ਪਾਤਸ਼ਾਨ) _ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! _ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ 

` ਡੁਬਦਾ _ ਲਇਆ ਕਢਾਇ॥੪॥੩॥੭੩॥ 
ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ___ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ 

..ਨੰ/ ਨਾਨਕ/ ਸੱਚੇ ਸਤਗੁਰ ਨੰ (ਤਾਂ ਮੱ ਸੰਸਾਰ ਦੋ-ਭਵਸਾਲਰ /ਫਲ? ਡੁੱਬਦੇ ਹੱਟ ਨੂੰ (ਬਾਹ ਫੜਕੇ? ਕੱਦ /ਨੈਆ 
ਹੀ/ ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਨਰਾਗ) ਰਿ ਮਹਲਾ(ਸਠਲਾ? ਪ(ਪੰਜਿਫਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ __ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __ ਪੰਜਵੀਂ 

ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਰ੍ ਰ੍ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ, 

ਪਲ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ 

ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ (ਨਵਾਰਣਹਾਨ? 

ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਣ ਵਾਲਾ 

(ਏਨਸ਼ਾਨ ਜਗਤ /ਵਲ? ੫ਤਂ ਦੱ ਘੜੀ ਛਾ ਅਸਾਨ 6 ਉਠ ਤਾਂ ਸੜ) ਕਹ ਸਣ ਵਾਲਾ 
ਨੀ ਨਾ ,ਕਆਂ' ਨੰ... 

ਮਾਇਆ ਤਾ `____`ਵਿਆਪਿਆ, 

ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਿਤ, ਫਸਿਆ 



ਸਮਝੈ ____ ਨਾਹੀ(ਨਾਨ? ਗਾਵਾਰੁ(ਨਾਵਾਰ) ॥ 

ਸਮਝਦਾ ਨਹੀ ਮੁਰਖ 
= 

...#ਆ ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ #ਚ %ਓਤ ਨਰਕ; (ਜੰਵਨ ਦੇ ਸੱਠ ਨੂੰ? ਸਮਝਦਾ ਨਠ:.. 

ਉਠਿ(ਉਠ) ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ, 
(ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਪੈਂਦਾ, ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦਿਆਂ 

ਪਰਿਆ ਵਸਿ(ਵਸ੍? ਜੰਦਾਰ ॥੧॥ 

ਪਿਆਂ ਹੋਇਆ __ ਵਸ/ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਜਮ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 

---(%#ਤ' #ਆ7ਇਆ' ਕਾਨ /ਵਲ ਫਨੀਆ ਨੀ ਨੱਤ ਆਉਂਣ ਤੇ ) ਜਲ ਦੇ ਕਾਲੂ ਆਕੇ, “ਸਚਾਤਾਮ ਕਰ/ਇਆਂ 

(ਸੱਸ਼ਾਰ' 5? ਉੱਠ & ਟੁਰ ਲਾਂਟਾ ਹੰ/... 

ਅੰਧੇ, ਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਰ੍ ਰ੍ ਪਾਹਿ॥ 

ਅੰਨ੍ਹੇ, ਅਗਿਆਨੀ _ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਸ, ਕੋਲ 

ਹੋ? ਅਰੋਆਨੀ? (ਹੱ ਪੀ ਛਰਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਭੰਡ (ਏਹ ਤੰਨੂ' ਕਟੀ ਛੀ ਦਹਾ ਕੈ ,ਨਲਾ 

#ਕਾਦਾ ਹੈ/2... 

ਜੇ ਹੋਵੀ _ ਪੂਰਬਿ(ਰਕ? ਲਿਖਿਆ, 
ਜੇਕਰ ਹੋਂਵੇ __ ਧੁਰੋਂ, ਮੁੱਢੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

__ਤਾ(ਤਾਂ) ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ (ਕਰਨ) ਕਮਾਹਿ(ਕਨਾ?? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਦ ___ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ' ੍ ਠਹਿਰਾਉ 

...ੰਕਰ ਪੁਂ (ਤੰਡੇ ਭਾਗਾਂ /ਏਲ? ,608ਆ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੀ ੂੱ  ਸਤਰ ਦੀ /ਨੱਬਆ ਲੰਵਨ /ਵਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰ 
ਜਕਟਾ ਰਮ... 

ਹਰੀ ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? ਨਹ (86? ਡਡੂਰੀ, ਪਕੀ(੫ਕ?) ਵਢਣਹਾਰ ॥ 

ਕੱਚੀ __ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਧ ਕੱਚੀ _ (ਪੂਰੀ) ਪੱਕੀ _ ___ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ 

ਤਿਨਿ ਅੱਹ' ਕਾੱਲਾੰ 
ਰੀ ਵਡਣ ਵਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਲੀਹ ਚਣ ਵਾਲੀ ਟ.. 
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(੪ ਗੁ ੫ ਆ” ਚ 

ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ, 

ਲੈ ਕੇ ਲੈਕੇ (ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਦਾਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਲਾਵੇ ਕਰਿ(ਕਰ) ਤਈਆਰੁ (ਤਲਆਰ) ॥ 
ਵਾਢੇ, ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ 

....(ਲਛ' ਮਲਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਇ 6, ਨ 

ਲਣ£) /ਆਣੀਆਂ ਕਰੜੇ ਆ ਪੂਰਏ ਹਨ/.. 

ਜਾਂ(ਜਾ? ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ (ਹਕਨ) ਕਿਰਸਾਣ ਦਾ, 

ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ (ਖ਼ੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਕਿਸਾਨ ਕਾ 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਲੁਣਿ(ਲੁਣ) ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰੁ(ਸਤਾਰ? ॥੨॥ ਰ 

ਉਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਪਿਆ, ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ੇਤ 

... (ਸਦ) ਸਤਾ ਦੇ ,ਨੈਸਾਨ; (ਭਾਵ ਆਲ਼ਕਾ ਵਹੰਹੇਗੁਰੂ? ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (/ਏਨਨਾਨ ਦੀ /ੱਏਗਾੀ ਦਾ 
ਡਸ਼ਨ ਹੂੰ? ਵੱਢ ਕੰ (ਕਰਨਾਂ ਏ) #ੱਤ' ਲੀ ,ਮਣਤਾਂ ਕਰ ਲਣਂ ਜਾਂਦੀ ਹੰ?... 

ਪਹਿਲਾ(੫/ਇਲਾ? ਪਹਰੁ (ਪਰ) ਧੰਧੈ - ਗਇਆ, (/ਨਿਆ) 

ਦੂਜੈ ਭਰਿ (ਭਰ) ਸੋਇਆ ॥ 
ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ 

ਲਾ 

:--(ਓਿੱਦਗਾ ਰੂੰ ਰਾਤ ਦੁ?) ਪੈਲਾ ,ਹੱਨਾ ਤਾਂ (ਸੰਨਾਰ' ਦੋ? ਕਮ-ਧੰਧੇਆਂ /ਵੋਚਾ ਨੰ ਰੁਜ਼ਰਾ (ਉਆ; ਦੂਸਰੇ _ 

ਘਓਰ ਭਾਫ /ਨੱਡੇ /ਵਚ (ਸੱਸ਼ਤਰੈਕ ਮੰਨ ਲੀ ਨਦਰ /ਵਲ? ਰੱਸੇ ਕੰ ਨੁੱਤਾ /ਨਹ.. 

ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ, 

ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਜ(ਵਿਸ਼ੇ) ਖ਼ਪਾਈ ਕੀਤੀ, (ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੀਤੇ) 

ਚਉਥੈ ਭੋਰੂ (ਭਰ? ਭਇਆ ॥ 
ਚੌਥੇ, ਚਥਰਥ ਸਵੇਰਾ(ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾਂ ਅੰਤ) ਹੋ ਗਿਆ 

---ਤ7#5' (&/6ਰ) /ਹ5 /ਵਚ' /ਵਅਆਰਲ' ਕਾਰਨਾਂ, (ਤੋਂ ੱਗਂ ਅਟਕ (ਫ਼?) #ਰ-ਸਪਾਣੀ ਕਿਨ ਅਤੀ 

ਡੇ (ਪਹਰ) ਉਂਜ ਨੱਤ ਦਾ ਨਵਾ (ਆਂ. 



ਕਦ . ਹੀ ਚਿਤਿ।/#ਤ) ਰ੍ ਨ(ਨਾ? ਹੇ ਆਇਓ, 

ਕਦੇ ਵੀਂ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਜਿਨਿ(ਨਨੂ੭ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ (ਡ) ਦੀਆ ॥੩॥ 
ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਰ੍ ਦਿੱਤੇ ਰ੍ 

..(ਲੰਵੇਨ ਲੀ ਸਾਲੀ ਰਾਤ /ਉਚ? ਕਲਾਂ ਵ ,ਨੈਸਨੇ ਸਗੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਥਲੇ, ਉਸ ਲੀ ਪਾਏ ਨਗੀਂ ਆਣ... 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ (ਮਾਧਸੰਜਤ) ਕਉ (5) ਵਾਰਿਆ, 
_ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਤੋੱ ਸਦਕੇ, ਬਲਿਹਾਰ 

ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ (ਭੁਰਕਾਣ)? ॥ 

3੭ ਸਤ ਨੀ ਗਿ ਤਿਹ 
ਰ/.. 

ਜਿਸ ਤੈ _' _ ਸੋਂਝੀ ਮਨਿ(ਮਨ) ਪਈ, ` 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ` ਪ੍ਰਭੂ) ਸਮਝ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਈ 

ਮਿਲਿਆ ਰ ਪੁਰਖੁ (੪੦੦) ਸੁਜਾਣੁ (ਨਲਾਣ) ॥ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ̀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀ 

ਨਾਂ (ਨਵ ਨਧਨਤਲ? (ਟਨ ਭਆਨ ਸੱਤ, ਸਕਾ ਅਤੇ ਨੂੜਫਾਨ ਫ76ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਨ ਗਣ/... 

ਨਾਨਕ, ਜਾ ਡਿਠਾ।/#2) `. ਸਦਾ ਨਾਲਿ, (ਨਾਲ) 
ਹੈ ! ਨਾਨਕ ! ਦੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ੍ ਸਾਥ, ਸੰਗ 

` ਹਰਿ(ਹਰ) _____ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੂੰ (ਜਾਣ)? ॥8181੭8॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ___ _ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਜਾਣੀ ਜਾਣ 

ਲਾ, ਨ ਐਸ) ਕਦੋ ਉਚਾ ਫੋਰ, ਲਾਣਾ-ਲਾਣ ਵ0ਧਿਹਰੇ' ਨੂੰ? ਗਲਾਂ (ਆਪਣ? ਅਨ-ਮੰਗਾ 
ਫ੪ਣਾ ਫਾਂ/ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੂ,(/ਨਗਰਾਗ)? ____ ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) ਪ(ਪੰਜੇਫ? ॥ ਇੰ 

ਸਭੇ ਗਲਾ (ਗੱਲ? ਵਿਸਰਨੁ ,(/ਫ਼ਰਨ? . |, 
__ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ, ਬਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ( 

ਇਕੋ ਵਿਸਰਿ(/ਵਨਰ) ਨ।ਨਾਂ? ਜਾਉ ॥ 

(ਸਿਰਫ਼)ਇਕ ਤੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ 

(ਹ/ ਵਾਹਗੁਰੂ / ਮੰਨੂ ਭਾਫ? ਸ਼ਾਗਆਂ ਡੱਲਾ ਡਾਫ਼ ਕਮ ਭੁੱਠੇ ਸਾਲ; ਨ 
/#ਰਨ' ਦੀ ਨੱਠ) ਨਾਂ /ਦਸ਼ਰ' ਲਾਵੈ... 

ਧੰਧਾ ਸਭੂ (ਨਭ) ਜਲਾਇ _ . ਕੈ, 

(ਮਾਇਕ) ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ___ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ` ਕੈ 

ਗੁਰਿ,(ਨਰ) . _ਨਾਮੁਂਨਅ%? __. ਦੀਆਂ _ . __ ਸਚੁ6) _. _ . ਸੁਆਉ ॥ 
ਸਤਿਗਰੂ ਨੇ ____ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ,ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਮਨੋਰਥ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ 

-.-875ਗੁਾਰੂ' ਨੰ (ਹੋਨੇ ਸਭ ਸੱਸ਼?ਰਕ੍? ਧੰਧੈ ਸਾੜ ਨੰ, (ਜੰਫਨ ਦਾ ਅਸਲ)? ਮਨੰਰਥ, (ਵਰਗੁਰੂ ਦਾ? ਹ 
ਸਠਾ-ਸਖੋਰ /#ਸਰਨ (ਮੀਨ? ਕਲ /ਦੱਤਾ ਹੀ/... 

ਆਸਾ(ਆਨਾਂ) ਸਭੇ _ਲਾਹਿ ਕੈ, . 

ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ 

ਇਕਾ ਰ੍ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥ 

ਹ ਇੱਕ ਹੀ : _, ਉਮੀਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

[ ਰ ਰ 
ਹ (ਏਨਾ ਲਈਂ ਨੰ” ਹੁਣ ਹੱਰ) ਨਾਗੀਆਂ ਉਅੰਦਾਂ ਲਾਹ ਕੰ /£ਕੀਂ (ਪਰ#ਾਤਸਾ ਟੀ) ਆਨ ਓਮੰਦ, ਕਰਟਾ ਹਾਂ/ 

ਜਿਨੀ(#;7) ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿਆ, 
1|[ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ 

` || ̀  ਤਿਨ,(87 ਅਗੈ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ,ਕਾ? ॥੧॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ `__. _ ਅੱਗੇ (ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ___ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਥਾਂ,ਟਿਕਾਣਾ 
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ਇਨਹਾਂ ਨ #ਓਗੁਰ' ਦੀ ਸੰਵਾ-ਟਾਹਲ ਕੰਤ 2, ਉਨਹਾਂ ਨੂੱ` ਅਨ, ਰੱਠੀਂ ਦਰਗਾਹ /ਵੋਚ 5 (ਭਾਵ ਆਦਰ 
ਆਤਕਾਰ) /ਨ/ਨੈਆ ਹੈ /... 

ਸਾਲਾਹਿ॥ 

ਸਲਾਹ ਕਰ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰ 

ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਰਤੇ 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਕਾ, 823 

$ 

,..ਨ/ 76 #ਨਾ/ _ ਕਰਤਾ-&ਰ#' ਦਾ /ਨੈਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ/... 

ਸਭੇ _ ਛਡਿ (ਛੱਡ) ਸਿਆਣਪਾ, (ਨਆਣਪਾਂ? 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ __ ਪਾਹਿ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ __ ਦੀ ਚਰਨੀ' ਲੱਗ ਜਾ, ਢਹਿ ਪਉ ਠਹਿਰਾਉ 

.--(#ਨ' ਈਨ) ਨਾਗੀਆਂ ਲਤਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ?ੰ' ਲਗਾ ਲਾਂ/... 

ਛੁਖ(ਡ%? ਰ ਨਹ(ਨ?? ਵਿਆਪਈ, ਦੁਖ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਲੇਸ਼ _ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ___ ਲਗਦੇ, ਪੇਂਹਦੇ 

ਜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ (ਨੱ੪ਟਾਤਾ) ਮਨਿ(ਮਨ) ਹੋਇ॥ 
ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ 

-.-ਲਿਕਾਰਾ ਨੁੱਖਣਾਤਾ (ਢਾਗਹਗੁਨੂ) /5 /ਵੇਰ ਫਨਿਆ ਹੱ ਤਾਂ (ਸੱਸ਼ਾਨੈਕ? ਦੁੱ#-ਤਕਲਟਣਾਂ ਅਤੇ (ਏਕਾ 
#ਦਾਰਥਾਂ ਟ ) ਡੂੱਸ ਨਗੀ' ਲਗਦਾ (ਭਾਫ ਉਹ ਨਹੀੰ ਲਤਾਉਂਟੋ)... 

ਕਿਤ ਹੀ _ ਕੰਮਿ(ਕ _ ਨ।(ਨਾਂ? ਛਿਜੀਐ, 

ਜਾ(ਜਾਂ) ਹਿਰਦੈ ____ ਸਚਾ।ਸੱਚਾ? ਸੋਇ॥ 

ਜੇਕਰ `_ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਉਹ 

---ੰਕੀਰਾ' ਉਹ #ਦਾ=ਨ/ਝਰ' (ਫਹਹਿਗੁਰੂ? /ਓੱਤ /ਵਚ (ਵਨਿਆ ਹੱਦ? ਤਾਂ ਕਸ ਵਾ ਕਾਰਜ /ਵਲ ਘਾਟਾ 
_ ਨਗ ਪੰੱਦਾ/... 



ਦੇ, 
ਹੱਥ ਦੇਕੇ 

ਤਿਸੁ(੬ਸ) ___ਮਾਰਿ(ਨਆਾਰ? ਨ(ਨਾਂ? ਸਕੈ ਕੌ ਇ॥ 

...(ਹ/ ਵਾਹਗੁਰੂ /? ,ਨੈਸ਼' ਨੂੰ” ਤੂੱ` ਹੱ ਦੇ ਲੇ ਝਚਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂ” ਕੱਲ ਵੀ ਆਰ ਨਗਾੀੱ' ਸ਼ਕਦਾ/... 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਸੇਵੀਐ, 

ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ 

ਸਭਿ।ਨਭ) ਅਵਗਣ ਕਢੇ ਧੋਇ॥੨॥ 

ਸਾਰੇ ਅੰਗਣ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕੱਢਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

.--ਨਬਾ ਦੈ ਦੌਣਹਾਗ, ਨਤਗੁਰੂ ਟੀ ਟਹਿਲ ਕਸਆਲੀ£, ਮਿ ਸਿ 

ਰੀ... 

_ ਸੇਵਾ ਮੰਗੇ ਸੇਵਕ 
ਟਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਟਹਿਲੂਆ 

ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥ ਰ 
ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ, ਟਹਿਲ ਵਿਚ 

---(ਹ/ ਵਾਹਿਗੁਰੂ / ਤੇਰਾ) ਨੰਫਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ (ਨੱਦੜ) ਕਰਦਾ ਨੰ, #ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ` ਤੂੰ ਆਪਣਾਂ 
ਸਫਾ /ਉਚ ਜਾਇਆ ਹੀਇਆ ਹੰ/... 

ਸਾਧੂ ਸੰਗੂ(ਸਨ? ਮਸਕਤੇ , 
ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਘਾਲ 

ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ (ਪਾਵਾਂ? ਦੇਵ ॥ 
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

.-(੫ਰ੭ ਨਾਹੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ (ਨਾਨ-ਨੰਫਾ 0) ਘਾਲ਼-ਕਸਾਣ, (2) ਚਗਠਕੁਰੂ? ਨ ਡੂੱ- ਭਨ ਹਾਂ 

ਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱ ਸਕਦੀ ਓ/... 
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ਸਭੁ(ਨਭ) ਕਿਛੁ(/ਨੇਛ? ਵਸਗਤਿ।ਛੰਨਗਤ) 

ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੱਸ ਵਿਚ 

ਆਧੋ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

--- (ਰੈਸਟ ਦਾ) ਸਭ ਕੁੜ' ਸਹੇੜ ਦੈ ਦਸ /ਫੋਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਾ ਆਪ ਗਾ ਨਭਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਣਾ-ਕਰਾਉਂਣ 
ਵਾਲਾ ਓੰ/... 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ 

ਮਨਸਾ _ ਸਭ __ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥ 

(7 #ਆਓਗੁਰੂ 5” ਯਠਿਨਾਰ 6% ਨੌਂ ਸਗ #ਇਕਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਝਾਲਾਹਮ.. 

ਇਕੋ ਦਿਸੈ ਸਜਣੋਂ (ਸੱਜਣ), 

ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ __ ਮਿੱਤਰ 

ਇਕੋਂ ਭਾਈ ਮੀਤੁ (#ਤ) ॥ 
ਇਕ ਹੀ ਭਰਾ ਦੋਸਤ 

ਆ ਰਾ #ਤ (੦) /ਏਕ' ਭਰਾ ਅਤੇ 
ਛੰਸ਼ਤਾ 1... 

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, 

ਇਕੋ ਕੀ ਸਮਾਨ 

ਇਕਸੈ ਦੀ .. ਹੈ ਰੀਤਿ(ਨੰਤ) ॥ 

ਇੱਕੋ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਵਿਧਾਨ 

-(ਉਸ਼ਣਾੰ ਨੂੱ' ਨਾਲਣ' ਵਾਲੀ ਸਭ? ਨਾਮਨਗਾੀ /2ਕੱ (ਕਰਤਾਨਰਕ) ਦਾ ਨੰ 5. ਅਤੇ (ਲ੍ਰੇਸ਼ਣਾਂ #ਚ ਲਲ ਰਹੀਂ । 
ਨਾਰ?) ਆਰੈਯਾਦਾ (ਡਾਫ' /ਵ5-/ਦਧਾਨ? ਦੀ (ਉਸ) /ਏਕੱ ਦੀ ਗੰ ਹੰ/... ਰਿ 



(ਨ ੧ ਨਾ, 

ਮਾਨਿਆ, (#ਨੋਆਂ? ਇਕਸ ਸਿਉ (ਨਿ6? ਮਨੁ(ਨਨ) 
ਇੱਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) _. _ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਪਰਚ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ 

ਤਾ(ਤ੭? ਹੋਆ __ਨਿਹਚਲੂ (/ਨੋਹਰਲ? ਚੀਤੁ (ਜੰਤ) ॥ 
ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਡੋਲ, ਟਿਕਾਓ ਹਿਰਦਾ 
ਰੈ 

...(ਸਦੋ' /ਡੈਨਸ਼ਾਨ ਛਾ? ,ਓੱਤ /ਏਕ (ਵਗੰਗੁਰੂ` ਨਾਲ) “ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨ, ਤਾਂ /ੱਤ ਅਡੱਲ ਹੱ ਜਾਣਾ ਹੈ/... 

ਸਚੁ(#? ਖਾਣਾ, ਸਚੁ(#ੱਓ) __. _ ਪੈਨਣਾ, (ਪੰਨਣਾ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਭੋਜਨ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਪੁਸ਼ਾਕ 

`ਫੋਕ ਨਾਨਕ, ਸਚੁ(ਨਓ) ਕੀਤੁ(#ਤ)੭ ॥੪॥੫॥੭੫॥ 

ਓਟ, ਆਸਰਾ ਹੈ ! ਨਾਨਕ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੀਤਾ ਹੈ 

<<ਓ/ ਨਾਨਕਾ/ ਨੰ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਅਤੇ ਘ/ਹਿਰਾਵਾ ਸਟਾ-ਸੈਰ (ਪ੍ਰਨਾਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂ) ਭਣਗਟਆ ਹੋਇਆ 
ਰੰ (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਛਾ)? ਓਟ-ਆਸਲ਼ਰਾ ਵੀ ਨਦਾ-ਸਝੇਰ' (ਦਗੰਹਗੁਰ? ਉਨੀ ਕੰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ? ਮਹਲਾ(ਅਹਨਾ? ਪ(ਪੰਨਫਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ , ਰ੍ 
ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ (/£ਨ) _ __ਹਥਿ(ਰੱਲ) ॥ 
ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਲੰਕੇਰ' /£ਕ' (ਨਾਹਹਿਲ)? ਹੱਡ /ਵੈਲ' ਆ ਨਾਵ, (ਭਾਵ' ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਹਂ ਲਾਡ ਤਾਂ ਮਨਡੇਂ ਸੱਸਾਰ ਦੋ? ਨਾਰੀਆਂ 
ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ' ਨਲ?.. 

ਜਨਮੁ(ਨਨਨ? ਪਦਾਰਗੂ(ਪਟਾਜਬ/ ਸਫਲੂ(ਨਫਲ? ਹੈ, 
ਜੀਵਨ ਵਸਤੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

` ਜੇ ਸਚਾ(ਸੱਦਾ? ਸਬਦੁ (ਸਰਦ) ਕਥਿ(ਕ5? ॥ 

ਜੇਕਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ____ ਸ਼ਬਦ ਕਥਿਆ, ਜਪਿਆ 
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-.. ਸੰਕਰਾ ਸ਼ਟਾ-.ਨਝਰ (%/ਤਗੁਣੂ ਦਾ? ਭਝਟ' ਲਨਆ ਲਾਵੈ, ਤਾਂ (ਸ#ਡ' /ਏਹ) ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਪਟਾਰਥ 
#ਫ਼ਲ ਹ/... 

ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੂ (ਮਹਲ) ਪਰਾਪਤੇ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

- ਜਿਸੁ(ਨਸ? ਲਿਖਿਆ ਰ ਹੋਵੈ ___ਮਥਿ(੪8੭ ॥੧॥ 
ਸਿਜਦੇ ਰ੍ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ ਮਸਤਕ ਤੇ 

...ਨੰਨੇ ਦੋ #ਲਤਕਾ ਤੋਂ (ਹਰ? (ਨਿਆਂ ਹੱਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਰੂ' 32 ਪਰਨਾਤਮ ਆੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਂ ਲਾਂਦੀ ਹੰ/... 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਏਕਸ ਸਿਉ(ਨ£? ਚਿਤੁ(/#ਤ? ਲਾਇ॥ 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ___ ਇਕ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ, ਜੋੜ 

ਹੈ / ਨੌਰੰ ਨਾ/ /£ਕ' (ਵਗੰਹੇਗੁਨ)? ਨਾਲ #ਨ ਨੱੜ/... 

ਏਕਸ ਬਿਨੁ, (/ਨਨ) ਸਭੁ ਧੰਧੁ(ਪੱਧ) ਹੈ 
_ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੰਧਾ, __ ਬਿਰਥਾ ਯਤਨ ਹੋਣਦੀਕ੍ਰਿਆ __`॥੮-..' 

ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ (ਮੱਠ? ਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਠੁ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਮਾਇਆ _, ਠਹਿਰਾਉ 

....ਏੰਕਾ' (ਪੂਤ ਨਾ# 3? /ਨੈਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਧੱਧਾ-,0ਟਣਾ ਨੰ ਹੈ. ਆਹਇਆਦੀਂ ੪ਟਾਰਥਾਂ ਟਾ ਮਹ ਸਭ ਰੂੜ' ਹ/... 

ਲਖ।(ਲੱ੪) ਖੁਸੀਆ (੪ਸੀਆ? - __ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ, (ਪਾਤਸ਼ਾਨੰਆਂ) 

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦ, ਖੇੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰ 

ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ,ਸਤਨੁਰ? ਨਦਰਿ।ਨਦਰ) ਕਰੇ ਇ(ਕਰ) ॥ 
ਜੇਕਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

..-(ਪਰ' ਨ? ਅਓਗੁਨ, ,ਉਪਾ-/ਉਲਟਾੀੰ ਕਰ ਏਂਦੇਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਖਾਂ ਭਾਦਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛਾ ਅਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ /ਨਆ/... 

ਨਿਮਖ ਏਕ _` ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਦੇਇ,ਫ) 

ਛਿਨ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ(ਨਨ) ਤਨੁ (ਤਨ) ਸੀਤਲੁ (ਅੰਤ) __ ਹੋਇ॥ 
ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਠੰਢਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

---ਲੰਕਾਰਾ /ਏੱਕ' /ਛਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਹੇਗਰੂ, ਮੰਨੂੱ' (ਆਖਣ?) ਝੰਦਗੀਂ ਝਥਸ਼ਾ /ਇੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਰਾ /ਨਰਦਾ ਤੰ ਸ਼ਗਨ 
5ੱਭਾ=ਠਾਰ ਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਜਿਸ ਕਉ ਪੂ ਰਬਿ(ਊ ਰੜ? ਲਿਖਿਆ, 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ',ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਤਿਨਿ(/ਨੂਹ? ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਨੁਰ) ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ 

.-./ਉੰਨੂਾਂ ਦੇ (#ਸ਼ਤਕਾ 2? ਹਰ ਨੰ #/8ਆ ਹੱਫੋ, ਉਹ' ਸਦਾ-ਸਸੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ (ਘਟ ਕ&)? ਫੜ ਲੈਦੇ 

ਹਨ/ (ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਘਹਿਗ, ਹੁਰ-ਸ਼ਲ਼ਦ ਰੱਲ /ਵੇਚ ਰੰਨ ਗਹੈਂਦੇ ਹਨ/2... 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ, (£ਰਤ) ਸਫਲਾ ਘੜੀ, 

ਫ਼ਲਦਾਇਕ (ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ) ਸਮਾਂ, ਵੇਲਾ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਪਲ 

ਜਿਤੁ (ਸਤ? ਸਚੇ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਿਆਰ (ਆਰ? ॥ 
ਜਿਹੜੇ (ਸਮੇਂ) ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ਸਾਥ, ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ 

---ਉਹਾ' #ਸਾਂ %ਤ ੫ਲ' ਸਫਲ ਹਨ' ਲਏ ਸੱਠ (ਸਭ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਖਾਣੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ/... 

ਦੂਖੁ (ਏਕ? ਸੰਤਾਪੁ(ਨੰਤਾਪ? ਨ(ਨ? ਲਗਈ, 
ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ 

ਜਿਸੁ (ਨਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ)? ॥ 

ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ ___ ਆਸਰਾ 

.../ਨੰਸਦੀ (ਜੀਵਨ ਦਾ ਓਟ-ਆਲ਼ਰਾ? ਪਰਸਾਤਆਾ ਦੀ #ੱਦਗਾੰ ਹੈ, ਉਸਨੂ” ਕਦੇ ਟੁੱ£, ਸੱਤਾ ਨਗ ਲਗਦੇ /... 

ਬਾਹ (ਤਾਂਹ? ਪਕੜਿ, (ਪਕੜ? ਗੁਰਿ, (ਨਾਨ? ਕਾਢਿਆ, 
ਬਾਜੂ ਫੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ 

ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰਿ(ਪਾਠ? ॥੩॥ 
ਉਹੋ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ 



ਮਿ ਵਿ ਨ ਬਿ ਉਹਾੰ ਪਾਰ ਉਤਰ 
ਸ਼ਕਆ ਨੰ/... ਰ 

ਥਾਨੁ (ਖਾਨ) ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿਤੁ(ਪਉਤ) ਹੈ, 
ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ, ਪਵਿੱਤਰ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥ ਰ੍ 
ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧੂਆਂ ਇਕੱਠ, ਸੰਗਤ 

.-. ਉਹਾ' ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਇਰ' ਅਤੇ /ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਨਲ ਆਾਗੂਾ-ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤ (ਲੁੜਦੀ ਹੈ/2... 

ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਛੇ ਮਿਲੈ, 
ਆਸਰਾ,ਓਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ _ ` ਨੂੰ __ਮਿਲਦੀ ਹੈ 

ਲਭਾ(ਲਾਂਡਾ)॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲ ਗਿਆ 

.../#ੰਨਾ' ਨੂੱ' ਪੂਰਨ ਤਗੁਰੂ /ਨਲ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ” ਗੀ (ਪਰਨਾਤ# ਦਰ 2? ਝੱਣੰ ਨਲਦੀ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਬਧਾ ਘਰੁ(ਘਨ) ਤਹਾਂ, 
_ ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨਿਵਾਸ ਉਥੇਂ 

ਜਿਥੈ ਰ੍ ਮਿਰਤੁ (ਰਤ) ਨ(ਨਾ? __ ਜਨਮੁ(ਨਨਨ? ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥ 

ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ___ ਜੰਮਣਾ ਬੁਢੇਪਾ 

ਹੈ / ਨਾਨਕਾ/ ਲੋ #ੱਤ; ਸਰਨ ਅਤੇ ਭਢੰਪਾ (ਅਸਰ) ਨਰ ਕਰਦ, (ਓਨੰ” ਨੰ” ਝੱਦਨਾੀ ਰਾਨੀ ਆਪਣ 
ਆਤਨਕ' ਜੀਵਨ ਦਾ? ਘਰ ਝਣਾ ,ਲਿਆ ਹੈ/ 

`_ ਸ੍ਰੀਰਾਗੂ , (ਮੁਹਾਲ) ਮਹਲਾ(ਅਟੈਲਾ? ੫(ਪੰਜਫਾ? ॥ 

_ ਸੋਈ ਧਿਆਈਐ 
ਉਹੋ ਹੀ _ ਅਰਾਧੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ 

ਸਿਰਿ(ਨਰ) 
ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 
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,..ਨੰ/ ਮੰਗਾਂ ।ੈਟਿੜ?ਣ/ ਉੱਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਦਾ #ਨਰਨ ਕਰ, ਨੰ ਰਨਆਂ ਦੋ ਨਾਂ ਤੰ ਦੀ (ਸੱਚ? 
#ਹਾਰਾਲ਼ਾ ਹੀ /... 

ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿ(ਕਰ? ਆਸ ਮਨ, 

ਉਸੇ ਸਿਰਫੁ _ ਦੀ ਕਰੋ ਉਮੀਦ ਚਿੱਤ 

ਜਿਸ __ ਕਾ __ ਸਭਸੁ(ਸਤ਼) ਵੇਸਾਹੁ (ਛੋਸ਼ਾਨ) ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 

..(6/ ਭਾਈੀ/? ਸ਼ (ਫੰਹਗੁਰੂ) ਇਨ ਨੈਣ ਉਸ ਦੀ ਨੰ /6ੱਤ /ਜ ਆਨ, 

ਉੰਦ' ਕਰ/... 

ਸਥਿ(ਨਭ) ਸਿਆਣਪਾ।/ਨਆਣਪ? ਛਡਿ(2? ਕੈ, 
ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ 

ਗੁਰ _. ਕੀ ਚਰਣੀ ______ ਪਾਹੂ(ਪਾਠ ॥੧॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ __ ਚਰਨੀ _ ਪੈ ਜਾ, ਡਿਗ ਪਉ 

--(%3) ਨਾਗੰਆਂ ਨਆਣਪਾਂ /#ਆਗਾ ਕੰ. ਸਤਗੁਰ ਟੇ ਚਰਨਾਂ 5 ,ਡੈਨਾ ਪੈ/(ਡਾਫ' ਪਰਨ' ਰੂ /ਉਲ' ਸਤਗੁਰ 
ਹੂ ##ਗਈਤ ਹੈਂ ਲਾਗ)... 

ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 

ਸੁਖ(5%? ਸਹਜ(ਅਨਲ? __ ਸੇਤੀ __ ਜਪਿ(੧%? ਨਾਉ (ਨਾਉ? ॥ 
ਸੁੱਖ ਪੂਰਬਕ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਅਰਾਧ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

...ਨੇੰ/ ਨੌਰੇ ਮਨ? ਅਨੰਦ ਅਤੇ £ਕਾਈ /ਵਚ' (ਵਧੰਰਗੁਰੂ? ਨਾਲ ਦੀ ਅਰਾਨਾ ਕਰ/... 

ਆਠ ਪਹਰ(੫6ਨ) ਪ੍ਰਭੁ(੪੩੭ ਧਿਆਇ ਤੂੰ 
ਅੱਠ(੮) ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ _ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ ਤੁਸੀਂ 

ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੋਬਿੰਦ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰ ਠਹਿਰਾਉ 

ਲੇ 
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.--(ਹ/ ਲੜ/) ਤੂੱ` ਅੱਠੇ ੪/ਹਿਰ ਵਗਹੈਗੁਰੂ' ਭੰਦਗੀ ਕਰ/ ਅਤੇ ਗੀਤੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਟਾ ਨਾਨ ਕਰ/... 

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ(ਸ਼ਰਨ?) ਪਰੁ (ਪਰ) ਮਨਾ, (ਮਨਾ) 

ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ/ਓਟ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਹੇ ! ਚਿੱਤ 

ਜਿਸੂ (ਨਨ? ਜੇਵਡੁ (ਨੱਫਡ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ? ਨ(ਨਾਂ? ਕੋ ਇ॥ 

...ਹ #ਨਾ/ ਨੰਹਿਦੇ ,#ੱਡਾ (/ਟਨ' ਰ੍ਰਾਹਿਮਡ /ਦੈਲ) ਹੱਰ' ਕਈਂ ਨਗ? ਓਸ ਛ ਸ਼ਰਣ ਚ ਚੋਆ ਨਾਹ/... 

ਜਿਸੂ(/ਿਲ? ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ(ਨ੭ ਹੋਇ ਘਣਾ, 
ਜਿਸਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਡੂੰਘਾ 

ਦੁਖੁ (ਦ੩) ਦਰਦੁ (ਰਦ) ਨ(ਨਾ? ਮੂਲੇ ਹੋਇ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ __ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਮੂਲੋਂ, ਅਸਲੋਂ ਹੁੰਦਾ _ 

ਸਜੀ ਭੰਗੀ ਨਲ ਭੂਤ (ਆਯਨਕ? ਅਨੰਦ ਭਾਹ ਅਤੀ (ਜੀਵਨ ਦਾ) ਕੰ ਦੀ ਟੁੱਖ਼ ਦਰਦ, ਅਸਲ 

੍ ਨੀ ਨੀ ਰੁਝਾ/... 

ਸਦਾ ਸਦਾ __ ਕਰਿ (ਕਰ) ਚਾਕਰੀ, 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰੋਂ ਟਹਿਲ,ਸੇਵਾ 

ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ) ਸਾਹਿਬੁ (ਨਾਨਕ)? __ਸਚਾ(ਸੱਨਾ? ਸੌਇ॥੨॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਉਹ,ਜਿਹੜਾ 

---/ਜਿਹੜਾ ਵਗੰਹਗੁਰੂ, _ਪਰਮਆਾਤਨ; ਨਸਣਾ-ਨਓਰ ਹੈ. ਹਸ਼ੰਲਾਂ ਹਨੰਸ਼ਾਂ ਉਸ ਛੰ ਸ਼ੰਵਾ ਕਰ/... 

`_ ਸਾਧਸੰਗਤਿ (ਸਧੰਜਤ? ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ, 
ਨ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ 

ਕਟੀਐ ਜਮ ੩ ਕੀ ਰ ਫਾਸ ॥ 

ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ _ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਫਾਂਸੀ 

---9/6%ਰ' ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲੰ ਸੰਗਤ ਰਾਗ ਨਨੈਰਨਮਲ ਹੈਂ ਲਾਲੰਦਾ ਹ, ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ ਲੀ ਛਾਠੀਂ ਕੱਟੀ ਲਾਂਦੀ ਨੰ9... 
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ਸੁਖਦਾਤਾ।ਨੱ੪ਦਾਤਾ? ਭੈ __ ਛੰਜਨੋਂ, 

ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਹਾਰ ਡਰ, ਖ਼ੌਫ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ 

ਤਿਸੁ/ਤਸ) ਆਗੈ ____ ਕਰਿ(ਕਗ/ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਸ) ॥ 
ਉਸ ਅੱਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਕਰੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ . 

...((ਨ੍ਹੜਾ ਵਾਹਗੁਰੂ? ਸੁੱਝਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ (ਜੰਢਨ' ਦੇ ਸਾਰ? ਡਰਾਂ ਨੂ” ਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲੋ 
ਬੰਨਤਾਆਨ ਲੱਦੜਆਂ ਕਰ/... ਰ 

ਮਿਹਰ ਕਰੇ _ _ ਜਿਸੁ(ਨਸ) __ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ,(#ਹਰਫਾਨ? 
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਰ 

ਤਾਂ _ ਕਾਰਜੁ (ਕਾਰਜ) __ ਆਵੈ ਰਾਸਿ(ਰਾਨ) ॥੩॥ 

---ਨਿਹਰਵਾਨ' (ਵਸਗੁਰਾ ਆਪਣ?) ,ਉਲਾ ਉੱਤੇ (ਆਪਣ? ,ਨਹਰਾ ਕਰਾ ਦਵੇ, ਤਾਂ (ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ) 

ਰਨ ਭਾਨਾ ਨ 

ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੁ(ਭਨਤ) _ ਵਖਾਣੀਐ, 
ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ _ਵਖਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਚੋਂ ਉਚਾਂ __ ਰ ਥਾਉ (ਕਾ? ॥ 

ਉਚਿੱਆਂ ਤੋਂ ___ ਉੱਚਾ ਥਾਂ,ਸਥਾਨ 

...(#ਰਮਾਤਆਾ ਭਾਗੇ) ਸ਼ੰਅੰਤ ਤੱ ਸ਼ੋਅੰਤ ਵ&ਆਨ ਕੱਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਪਰ ਉਨ ਉਨ ਤਾਂ ਗਾਂ ਛੇਅੰਤ ਨ ਉਲਟੇ 

(ਟਕਾਣੇ ਨੂੰ) ਉੱਚ ਤੌਂ ਦੀ ਉੱਚਾ (ਮਨੋਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ' ਓਹ' ਤਾਂ ਅਸਲਮ ਉੱਚਾ ਹੈ/)... 

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾਂ ਰ੍ ਬਾਹਰਾ, 

ਰੰਗਾਂ _ ਚਿਨ੍ਹਾਂ, ਰੂਪ-ਰੇਖਾ . _____ ਬਾਹਰ, ਰਹਿਤ 

ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ)? __ . ਕਹਿ `` ਨ(ਨਾ? `ਸਕਾਉ (ਸਕਾ? ॥ 

--(ਦੋਂਗਹਿਗੁਊ? ਰੱਗਾ ਨ੍ਰੂਪਾਂ ਤੱ" ਡਾਹਰ' ਹੈ, (ਨ ਉਸਦਾ ਕੰਠ?) ਕੱਮਿਤ ਨਗ" ਟੱਡ ਸ਼ਕਦਾ/... 



ਹਨ (ਨੈ ਵੈਗੁਰੂ 2) ਨਨ /ਨੈਲਰਾ ਹੈ ਉਹਾ (ਸ਼ਠਾ=ਆਤ/ਨਕ) ਅਨੰਦ /ਵੈਚਾ ਗਦਾ ਹੰ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਡੁੱਖਾ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ``` ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ, (ਕਰ) 

ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਦੇਵਹੁ __ ਅਪਣਾ __. __ ਨਾਉ ,ਨਾਓ? ॥੪॥੭॥੭੭॥ 

ਸਦੀਵ ਸਥਿਰ ਦਿਓਂ ਆਪਣਾ _- ਨਾਮ 

...ਹੈ/ ਵਾਹਰੈਗੁਰ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ #ਰਧਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਦਾ=ਸ਼ਯ੍ਰ ਨਾ#` ਲੀ ਝਖ਼/ਨਠ਼` ਕਰ ਛੋਵਂ/ 

ਸ੍ਰਰਾਗੁ , (ਸੁਰਾਗ) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ? ੫(ਪੰਨਵ? ॥ 

ਨਾਮੁ (ਨ%? ___ ਧਿਆਏ ਰ ਸੋ_ ` ਸੁਖੀ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _ਸਿਮਰਦਾ, ਅਰਾਧਦਾ __ ਉਹੀ ਆਨੰਦਿਤ _ 

ਤਿਸੁ/ਤਸ/ ਰ੍ ਮੁਖੁ (ਨ੨) __ ਉਜਲੂ(ਉਲਲ)? _ _ ਰ ਰ ਹੋਇ॥ 

ਉਸਦਾ ਮੂੰ ਉਹਲ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। . 

(ਰੱਛੀ ਦਰਗਾਹ /ਫੋਲ), ਹਸ਼ੌਸ਼ਾਂ /ਨੈਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਰਿ ਦੋ ਭੈ ਪਾਈਐ, 
ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, 

__ਪਰਗਟੁ(ਪਰਗਣ? ____ ਸਭਨੀ __ ਲੋਇ॥ ਰ੍ 
ਰ੍ ਪਰਤੱਖ _ ਰ੍ _ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 

(ਵਹ ਨਾਸ-ਸਕਤਮ ਨਾਂ ਲਾਂ ਉਚ ਪਰਕਣ ਹੈ, ਰਜ ਫੜ ਪਾਪੜ #ਰਨਾ ਸਤਗੁਰ 
ਤ' ਨੰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ/ 

_ ਸਾਧਸੰਗਤਿ(ਸਾਧਸੰਨੜ) ___ ਕੈ ___ ਘਰਿ(੫ਰ) ਵਸੈ, 

ਏਕੋ ਸਚਾ(ਨੱਓਾ? _ ਸੋਇ॥੧॥ 
ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਦਾ-ਸਥਿਰ __- ਉਹ ̀ 
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4-. ਉਹ #ਦਾ-.#ਰ' /£ਕ' ਪਰਆਾਤਨ”, ਅੱਰਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪਾਂ ਘਰਾ /ਏਜ਼ਾ /ਨੈਵਾਨ ਕਰੰਦਾ ਨੰ/... 

ਮਰ ` #ਨੋ, 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 

ਰ ਹਰਿ(ਹਰ? ਹਰਿ(ਹਰ? ਨਾਮੁ(ਨਾ%? 

,..ਹ/ ਨੇ #ਨਾ/ _ਹਗੀ ਨ%' ਛਾ ਨਿ#ਰਨ ਕਰ... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਸਹਾਈ 

(ਪਰਮਾਤਮ) ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ 

_ ਆਗੈ ੍ ਲਏ 

ਅੱਗੇ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ __ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਧਿਆਇ॥ 

ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ 

ਸਦਾ ਸੰਗਿ, (ਸਨ? 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ਨਾਲ, ਸਾਥ 

ਛਡਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਛੁੱਡਾ __ ਠਹਿਰਾਉ 

--#ਕਾਨ ਪਰ੪' ਦਾ' ਨ੭ (/ਏਨ' ਲੱਕ /ਫਚ ਦ ਅਨ ਲੱਨ ਹੱਕ, #ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਲੱਕਾ /ਵੋਚਾ 

(ਲੰਖਆਂ ਤ? ਡੂਡਾ ਲੰਦਾ ਹੀ/... 

ਦੁਨੀਆਂ(ਦਨਆੰ? ` ਕੀਆ(ਕਆਂ? 

ਕਵਨੈ _ ਆਵਹਿ (ਆਫ? 

ਨਹਾ... 

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ(ਰੰਨ੭ 

ਮਾਇਆਵੀਪਦਾਰਥਾਂ _ਦਾ ਵਰਣ 

ਜਾਤੋਂ ਬਿਨਸਿ(/#ਨਸ) 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ 

_ ਵਡਿਆਈਆ, (ਵੱਡਿਆਣੀਆਂ? 

ਵਡੱਪਣ, ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਰ ਕਾਮਿ(ਕ3%) ॥ 

_ ਕੰਮ, ਅਰਥ 

... ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਆਾਣ-/ਣੈੱਸ਼ਤਾਂ (ਰੱਡਾਂ ਦਰਗਾਨ /ਵੋਲ) /ਕਹੜੇ ਕੱਮ ਆਉਣਗੀਆਂ? (ਡਾਵ' /ਕੈਨੈ ਕਮ 

ਨਿਦਾਨਿ(ਨੋਦਾਨ? ॥ 
_ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਆਖ਼ਰ 

...#7ਟਆਣਾੰ ਪਟਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਾ ਰੰਨ ਕੱਚ; ਭਾਵ ਸੰਭਾਗੌਨ ਹੈ, ਨੇਂ ਆਲ਼ਰ' ਨੂੰ” ਨਾਸ਼ ਹੱ ਲਾਂਟਾ ਹੰ/... 



ਲਾ 

ਹਰਿ।ਹਰ) 

ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ (ਪਰਧਾਨ? ॥੨॥ 

4:4/ਨਿੰਸ' ਦੇ /ਹਰਦ /ਫੋਲ਼ਾ ਵਗਹੈਗੁਰੂ' ਦਾ ਵਾਲਾ 2, ਓਹ $ਰਨ' ਅਤੇ ਸਰੈਝਟ (ਇਨਸਾਨ? ਹੈ... 

ਰੇਣੂਕਾ, 

ਚਰਨ ਧੂੜ 
ਕਪ ਸਾਧੁ ਕੀ (ਓ 

ਰੋ (ਸਿ ਮੈ. 

ਅਪਣਾ ਆਪੁ (%੫੭ __ਤਿਆਗਿ(/ਤਆਗ)? ॥ 
ਆਪਣੀ __ ਹੰਗਤਾ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ 

.-.(ਓੀ 4 ਭਾਣ//) ਆਧਣਾਂ ਹਨੀ ਡੱਡਕੰ, ਗਨਿਆਰ' £ਰਥਾਂ ਲੀ ਲਰਨ' ਨੂੜ' 2... 

ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ . _ ਛਡਿ, (ਛਡ) 

ਉਪਾ,ਹੀਲੇ ___ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ 

ਗੁਰ ਕੀ `ਚਰਣੀ ਨ ॥ 

..(ਆਪਣੀਆ? ਨਾਣਆਂ #ਆਣਪ” ਅਤੇ (ਗੁਰੂ ਤਾ ਐਨ? ਹਰ ਗੰਲੌ-ਵਸ਼ੀਲਾਂ ਡਡ' ਕੰ, #ਆਤਗੁਰੂ ਲੀ 
ਚਰਣੀ ਲੱਡਾ ਸ਼ਾਨ; ਚ ਗਾ 

ਿ ਤਿਸਹਿ, (/ਤਗ?? ਦੂ ਵਨ ਹਜ _____ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ? ਹੋਇ, 
ਉਸਨੂੰ . ਮਿਲਦਾ ਰ੍ ` (ਨਾਮ) ਜਵਾਹਰ __ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸੁ ____ ਮਸਤਕਿ(ਮਸੰਤਕ) ਹੋਵੈ __ ਭਾਗੂ(ਭਾਗ? ॥੩॥ 
ਜੀਹਦੇ `' ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾਹੈ ___. ਕਿਸਮਤ 

...ਇਨ ਦੋ ਨ ਤੋ ਭਾਗਾਂ /ਉਲ ((ਲ8ਆ? ਹੁੰਦਾ ਹ ਉਹ ਨੀ (ਬਰਨੀ ਆਂ /ਫਡ ਅਤੈ ਪਾ ਨਮ? 
_ ਤਨ ਲੀ ਪਰਤੀ ਰੀ ੈ .. ਰ 

` ਭਿਸੇ ___ - ` ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ) ਭਾਈਹੋਂ, 
ਉਸਨੂੰ _ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 
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ਜਿਸੁ(/ਨਸ) ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਰਡ) ਆਪਿ(%੧) ॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ 

...ਨ/ ਭਰਾਵ/ (ਨਾ# ਰਤਨ ਦੀ ੪ਖ/ਸਿਸ਼) ਉਸ ਨੂੰ #ਲਦਾਂ ਹੈ, /ਨਸਨੂ” ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਟ (ਏਹ ਦਾਤ)? /ਇੰਦਾ 

6/... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਕੁਰ) ਕੀ ਸੇਵਾ _ ਸੋ ਰ੍ ਕਰੇ 

ਜਿਸੂ(ਨਨ? ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ(ਤਾ੦? ॥` 
ਜਿਸ ਦਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਛਾ ਉਆ, 

ਤੇ (ਸੋਨ ਹਰ#-ਨਾਹਕਾ ਟਾ? ਰਉਸੀ ਤਾਪ ਨਓ' ਲਾਂਟਾ 2, ਨ ਆ ਅੰਤਗੁਰ ਦਾ ਟਲ ਕਰਣਾ ਹੈ... 

_ਨਾਨਕ ._, ਕਉ (ਕੇ) ਗੁਰੁ(ਰ) ਭੇਟਿਆ, 

ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ -__ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥ 
ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰ੍ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ _ 

---ਨਾਨਨ' ਨੂੱ` (ਖਰਨੰਡਰ) ਗੁਰੂ: ਨਲ #%ਆ ਹੈ (ਐਨ ਨਾਲ ਲੰਫਨ ਦੋ? ਨੜ' ਟੁੱਖ-ਕਲੌਠ ਨਟ ਗਏ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੀਰਾਗ) __ ਮਹਲਾ(ਮਹੈਲਾ? ਪ(੫ੰਲਵ? ॥ , 

ਇਕ (/£੨) ਪਛਾਣੂ ,., ਜੀਅ _ ਕਾ, 

ਇਕੋ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਕਫ਼, ਮਿੱਤ੍ਰ __ ਜੀਵ ਦਾ 

ਇਕੋ (ਏਕ) __ਰਖਣਹਾਰੁ (ਰਖਣਹਾਨ) ॥ 

...ਡਨਲਾਨ ਾ (ਅਨਲ? ਤਰ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ,ਨਕ (ਵਾਈਗੁਰੂ` ਗੀ 6... 

ਇਕਸ(/ਏਕਨ) ਕਾ ___ ਮਨਿ(੭ਨ) ਰ ਆਸਰਾ, . 

ਇੱਕੋ ਦਾ __ ਚਿੱਤਨੂੰ ਓਟ, ਸਹਾਰਾ 
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_ਇਕੌ(&ਕ) ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਠ) ॥ 
__ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੰਦ _ਟੇਕ 

...ਇਕਾ (ਵਾਟੈਗੁਰੂ? ਦਾ ਨੱਤ ਰੱ ਸਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਮੋ? ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਟੋਕ (ਦੀ ਇਹ) /ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਾੰ ਹਂ/... 

ਰਿ ਸਰਣਾਈ (ਸਰਣਾ? ਸਦਾ ਸੁਖੁ,,੧੭ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਰ੍ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ) ॥੧॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ` ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

---ਓ5. (/ਏਕ) ਕਰਤਾ ਰਥ) ਪਾਰੜ੍ਹਹਮ ਟਾੰ ਸ਼ਰਣ /ਵੈਜ ਸ਼ਦ਼-ਸਟਾ ਅਨੰਦ ਨੰ ਅਨਦ ਨੰ/... 

ਮਨ __ਮੈਰੇ, __ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ(ਤਆਨ) ॥ 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ, ਉਪਾਓ ਛੱਡ ਦੇਹ 

...ਹੈ/ ਗੌਰ ਮਨਾ, (ਕਰਤਾ £ਰ=਼ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਤੱ” /ਭੈਨਾਂ ਹੱਠ) ਸਭ ਹਨਲੋ-ਵਸ਼ੀਲੇ ਛਡ ਦੇਹ/... 

ਗੁਰੁ (ਨਰ) _ ਪੂਰਾ _ ਆਰਾਧਿ(ਆਰਾ) ਨਿਤ, 

ਇਕਸੁ (/੬ਕਸ) ਕੀ ਲਿਵ __ਲਾਗੁ(ਨਾਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇੱਕੋ ਦੀ _ . ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਲਗਾ ਠਹਿਰਾਉ 

,..(#3) ਹਰਾ ਰੱਜ਼' ਪੂਰਨ ਅਤਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਨਾਲ /£ਕ (ਵਗੇਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦ$) /ਲੈਵ ਲੰਡ ਕੇ ਰਥ... 

ਇਕੌ(£ਕ? ਭਾਈ, ___ ਮਿਤੁ(#ਤ) ਇਕੁ ,(/੬ਕ) 

ਇਕੌ।/£ਕ) ਮਾਤ ਪਿਤਾ ॥ 
_ ਇਕ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 

--(#ਤ' /ਏਹ' ਨਲ ਲੱਗਾ ਤਹਾਂ ਨਮੜ ਨੰ ਨ ਅਸਲ /ਵੈਲ), &ਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀ ਤਲ? ਭਲਾ ਅਤੇ ਲੜ 

8 ਅਤੇ ਉਹਾ /£ਕਾ (ਵਹਿਗੁਰੂ ਗੰ ਤੋਰ) ਨਾ ,ਈ ਵੀਂ ਹੰ/... 



੭੩੬੭ 
ਨ ੨੦ ੫੫ 

ਇੱਕੋ ਰੀ ਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ___._ ਰੋਣਦੀਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਨਿ(/ੇਨ੍? ਜੀਉ ਰ ਪਿੰਡੁ(6ਡ) ' ਦਿਤਾ ॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ __ ਬਖਸ਼ਿਆ 

...ਇਕ (ਵਸੇਗੁਰੂ) ਦੀ ਗੰ #ੱਤ ,ਜ ਠੋਕ ਡੰ. ਐਸ ਨੇਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਸ ਹਨ... 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ (ਪਭ) ਮਨਹ(ਮਨ੍ਹ' ਨ(ਨਾ? ਵਿਸਰੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ 

ਜਿਨਿ(ਨਨ੍ਹ) ਸਭੁ(ਨਭ? ___ ਕਿਛੁ(/ਕਛ)? __ ਵਸਿ(ਵਨ? ਕੀਤਾ ॥੨॥ 

ਜਿਸ ਨੇ __ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾ `'ਵੱਸਵਿਚ __ ਕਰਿਆ 

:..(ਹੈ / ਭਾਲ?/ ਓਸ? ਉਹ ਵਹਿਗੁਰੂ #ਨ' /ਵਚ” ਲਤਾ ਦਸ ਐਨੇ ਮਗ (ਬਖਸ਼ਾ 

ਆਸਣ) ਵਸ /ਉਲ ਰੱਤੀਆਂ ਹੱਲੀਆਂ ਰਨ/... 

-ਘਰਿ(ਘਰ) ਰ੍ ਇਕੋ (੬੨) ਬਾਹਰਿ(ਭਾਹਰ) __ ਇਕੋ,(/੬5) 
ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ (ਘਰੋਂ) ਬਾਹਰ ___ ਇੱਕ ਹੀ 

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ(ਬਨੱਤਰ? ਰ੍ ਆਪਿ(ਆ? ॥ 
ਥਾਵਾਂ __ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰ ਆਪ (ਪਰਭੂ) 

...ਉਹ ,ੱਕਾ ਪਰਮਾਤਨਾ ਆਪ ਹ£ ਪਨ ,ਏਲਾ ਵਨ ਪਰ” ਵਾਰਰ ਵ6 ਅਤੇ ਤਰ ਵਾਂ ਡੇ ਅਰ ਭਾਰ 

ਇਆਪਰ ਟੀ... ਰ੍ 

ਜੀਅ ਰ ਸਭਿ(ਸਭ) ਜਿਨਿ(ਨਨ੍? ਕੀਏ, 
ਜੀਵ ੍ ਕੀਤੇ ੧01 8. ਰ੍ 

ਆਠ `ਪਰਫ __ _ ਤਿਸੂ(ਓਸ) ਜਾਪਿ/ਜਾਧ) ॥ 
ਅੱਠ(੮)'. _ ਵਲ ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ 

-ੱਨ ਨੋ (ਨਟ ਗੱ ਨ ਪੋ ਰਲ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਉਨ ਨਕ ਣਾ ,ਐਨਰਨ ਕਰ.. 

ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, (ਨੱਤਆਂ) ਇਕਸੁ (ਏਕਸ? ` 
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ਨ(ਨਾ? ਹੋਵੀ ਸੌਗ ਸੰਤਾਪੁ(#ਤ੦੫੭) ॥੩॥ 

--.23' (੪ਰਨਾਤਨਾ ਏਂ ਨਾਲ ਈਂ ਪਰਤ? ਨਾਲ ਰੱੱਠੋਆ, ਸੰਗ ਤੰ #ੱਤਾਪ ਨਗਾੰ' /£ਆਪਟਾ/... 

__ ਪਾਰਬ੍ਰਰਮੁ (ਪਾਰਕ੍ਹਮ? ਪ੍ਰਭੁ (4੩੭ ਰ ___ ਏਕੁ(ਏਕ) ਹੈ, 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ___ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ(ਨਾਨ? ________ ਕੋਇ॥ 

..(ਭਾਣ7/) ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਗੁਰੂ ਏਕ /ਏਂੜਾ: 2 (ਓਸ ਵਰਗਾ ਹਰ? ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਨਗ” ਹੈ/... 

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ(/6ਤ? ਸਭੁ(ਨਭ) ____ ਤਿਸ ਕਾ, 
ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ 

ਜੋ _ ਤਿਸੂ(ਨ? ਭਾਵੈ ` ਸੁ) ਹੋਇ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ _ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ___ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

੭-./ਜੱਦ' 5 ਪ੍ਰਾਣ ਨਭਾ ਓਨੇ ਟੋਆ (ਭਲ/ਸਸ਼ਾਂ ਹਨ), ਅਤੇ ਸਠੇੜਾ ਨੂ ਨੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੰ ਉਨਾ ਕੁਝ ਹੁਇ ਹਮ... 

ਗੁਰਿ(ਨੁਰ? ਪੂਰੈ, ਪੂਰਾ ਭਇਆ, 

ਜਪਿ(੧& ਨਾਨਕ ਸਚ(ਨੱਚਾ) ਸੌਂਇ॥੪॥੯॥੭੯॥ 
_ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਉਸ 

ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ £ਰਨ ਆਤਗੁਰੂ` (ਦੇ ਓਖਦੋਠ਼? ਟੁਆਰਨ ਉਸ ਸ਼ਣੀਵ-ਸ਼ੱਹ ਪਰਮਾਤਨਾ ਨੂੰ” /ਨੈਮਰਾ ਕੰ, (ਜੀਵਨ? 
#ੰਪਨ ਹ ਆਨ ਹੈ/ 

_ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(ਨਗੰਰਾਗ)? ____ ਮਹਲਾ(ਮਨਲ) ਪ(ਪਨਵਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਜਿਨਾ, (ਨਨ? ___ ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) ਸਿਉ (ਨ੬? ਚਿਤੁ(/65) ਲਾਇਆ, 
_ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ 

| [ 



ਨੇ ੯੫ ਰਲ ੫' 

ਹੋਇ, 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤਿਨ(/ਨੂ) ਉਪਜੈ ਮਨਿ(ਮਨ) ਗਿਆਨੁ (ਆਨ? ॥ 

<-(/ਡੋਰ) ਮਨ੍ਹਾਂ ਤ ਵਧਗੁਰੂ ਆਪ' ਨਹਰਵਾਨ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ /ਨੱਤ ਚ (ਪਰਨਾਤਨ ਟਾ)? ,ਨਆਨ ਪੌਣਾ 
ਹ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਜਿਨ(/ਨਿਨ੍੍) ਕਉ(ਕ&) _ ਮਸਤਕਿ(#ਸ਼ਤਕ) __ਲਿਖਿਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ 

` ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ) ਪਾਇਆ ਹਰਿ(ਟਰ? ਨਾਮੁ (ਨਨ? ॥੧॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ 

--- ਨਰ" 2? ਐਨਾਂ ੇ #ਸ਼ਤਕਾ ਤੋੰ ਸਿਆਂ ਹੁੰਟਾ ਨੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਭ ਨਲ ਦੀ (ਦਾਤ? ਖ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਈੰ ਹੈ... 

ਮੇਰੇ, ਏਕੋ ਨਾਮੁ(ਨ%? ਧਿਆਇ॥ 
_ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਹੀ . (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਧਿਆ, ਸਿਮਰ ਕਾਂ ਤੇ 

...?ੰ/ ਔਰ ਮਨਾ/ £ਕੀ ਗਾੰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਨ ਦਾ ਮਰਨ ਕਰ... 

ਸਰਬ ਰ ਸੁਖਾ(ਨ5”? ਸੁਖ, ਉਪਜਹਿ, (ਪਗ? 
ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਦਰਗਹ (ਦਰਗ?? ਰ ਪੈਧਾ _ ਜਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

_.-.. - _ --=੭---੪=-=੫=੦=-= == ਕਦ ਅਗਰ 

460 ਨੀਲ ਪਲ ਜਲ ਕੋ. (ਹਜਮ=ਲਾਰਕ?' ਰੱਬੀ -ਰੁਰਗਾਰਾ /ਵੋਝ 
(ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ,ਨੰਰੰਪ?) ਪਲਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਟੰ4... 
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ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ, 

ਜੰਮਣ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ 

ਭਾਉ ਭਗਤਿ(ਭਨਤ) ਗੋਪਾਲ ॥ 

... ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੀ <ਰੰਆਾ' ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ; ਸਖੇਣ ਸ਼ਰਣ ਦਾ
 ਡਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਆ ਹੈ/... 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ(ਸੱਗਤ) ਨਿਰਮਲਾ, _ 

ਆਪਿ(ਆ੫) ਕਰੇ . ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਲਣਾ ` 

ਗੰ ਓਸ ਦੀ ਪ੍ਰੱਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਾ .ਹੰ... 

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੂ (ਮਲ) ਕਟੀਐ, 

ਜੰਮਣ `__ ਮਰਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . 

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ (ਦਰਸ਼ਨ) ਰ੍ ਦੇਖਿ(ਏਕ) ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਰ੍ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਿਤ, ਪ੍ਰਸੰਨ 
ਦਾ 

4. (ਫੋਰ) ਉਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸੌਲ ਕੱਟੀੰ ਜਾਂਦੀ ਹ
ੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਗੁਰੂ` ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਓਆਂ ਰਾਗੀ” ਉਹਾਂ 

ਨਿਹਾਲ ਨੈਹਾਲ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/... 
ਰ੍ 

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ (ਥਨੰਤਰ? ਰਵਿ(ਰਫ? ਰਹਿਆ, 

ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ (ਪਾਰਥ੍ਨਨ? ਪ੍ਰਭੁ(ਭ) _. ਸੋਇ॥ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ` ਉਹ 

..-ਉਹ' ਅਕਾਲ ੪ਰਸ਼' ਵਾ/ਹਗੁਰੂ, (/ੈਸ਼ਣਾੰ ਦੋ ਸਭ) ਸਥਾਨਾਂ ਦੋ ਅੰਦਰ ਝਾਹਰ, ਭਾਫ' ਹਰ' ਥਾਂ
 /ਵੇਚ ਸਸ7ਏਆ 

ਹ/ਇਆ ਹ/... 



ਦੂਜਾ ___ ਕੌਇ॥ 
ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

.. ਕ੍ਰੈਸਣਾੰ ਦੋ) ਸਸੰਰਆਂ (ਨੀਵਾਂ ਨੂੰ? ਦਾਤਾਂ ਭਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ; ,ਏੱਕੱ ,ਏੱਕ' ਵਗੰਨਗੁਰੂ' 2, ਹੱਰ` ਦੂਸਰਾ ਕੱਲੰੰ 

ਨਗ ਨ... ਰ੍ 

ਤਿਸੁ(/ਤਨ) . ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਣ?? ਛੁਟੀਐ, ਰ 
ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਕੇ __ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ 

ਕੀਤਾ ਲੌੜੇ ਸੁ% ਹੋਇ॥੩॥ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

..,ਉਹਾ' ਸੱ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁੜ' (ਸੱਨਾਰ' /#ਨ) ਹੁੰਦਾ 2, ਇਸਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵਲ ਆਕੇ (%7ਆ 

ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤ? ਛੁੱਟ ਲਾਲੀਦਾ ਹੈ... 

_ਜਿਨ(ਨੈਨ੍? ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ , (ਪਾਰਥ੍ਹਨ? 

ਸੇ __ ਪੂਰੇ _ ਪਰਧਾਨ ॥ 
ਉਹ ਪੂਰਨ ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੁੱਖੀਏ 

...ਨੂਹਾਂ ਦੇ ,ਓੱਤ /ਵਚ ਪਰਸਾਤਨਾ ਵੰਨ /ਨੂਆ ਨੰ. ਉਗੀਂ (ਧਰ#-ਸ਼ਾਧਕ) ਭਰਨ ਮ੍ਰੰਥਟ ((ਨਸਾਨ ਹਨ2... 

ਤਿਨ(ਤਨੂ੭ ਕੀ ____ ਸੋਭਾ(ਸੱਭਾ) ਨਿਰਮਲੀ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ _ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਪਵਿੱਤਰ 

ਪਰਗਟੁ (੫ਰਗਣ) ਭਈ ਜਹਾਨ ॥_ 

.. ਹਾਂ ਲੀ ਪੱਤਰ ਵਡੈਆਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਨਾਰ ,ਵਜ ਪਰਗਣ ਨੌਂ ਜਾਈਂ ਨੰ/... 

ਜਿਨੀ(ਨੰਨੂ?) ਮੋਰਾ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਰਭ) ਰ ਧਿਆਇਆ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ `' ਆਪਣਾ ਰ੍ ਵਾਹਿਗੁਰੂ , ਸਿਮਰਿਆ, ਜਪਿਆ 
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ਨਾਨਕ, ਤਿਨ(£ਨ੍ਹ? ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ 

.੭6/ ਨਾਨਕਾ/ /ਲੈਨਹਾਂ ਨੰ ਸੌਠੇ ਵਹੰਰਗੁਰ ਨੂੰ ਨੈਸਓਆ ਹੈ, (5? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕੁਰੜਾਨ ਲਾਂਟਾ ਹਾਂ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਨਰਾਨ? ਮਹਲਾ(ਨਨੈਲਾ) ੫(੫ਨਵਾਂ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਮਿਲਿ(#ਲ) ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ? _ ਸਭੁ (ਸਭ) ਦੁਖੁ(£%੭ ਗਇਆ, 
ਮਿਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ___ ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਹਰਿ(ਨਰ? ਸੁਖੁ (ਨ) ਵਸਿਆ ਮਨਿ(ਨਨ? _ ਆਇ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਦ ਵਸ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਕੇ 

.--#4ਗੁਰੂ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਗੀ (ਜੀਵਨ ਦੋ? ਮਾਨੋ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੱ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਪਰਮਾਤ#-ਅਨੰਏ` . 

/ਹੈਰਦੇ /ਵੈਚ ਆਣਕੰ ਵਨ /ਨਿਆ ਹ.,. 

ਅੰਤਰਿ (ਅਤਰ? ਜੋਤਿ(ਜੱਤ? ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, 
(ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਰ੍ ਰੂਹਾਨੀ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ 

ਏਕਸੁ (ਕਸ) __ਸਿਉ(8੬? ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 
ਇੱਕ (ਪ੍ਰਭੂ) `___ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ 

.../ਡੰਕ'` ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਨ ਜੱੜਨ ਏੁਆਰ, (ਨਗ? /ਹਰਦੇ ਅੱਦਰ, ਪਰਆਤਸ-ਲਾਨਣ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ` ਹੱ 

/ਨਆ ਹ/... 

ਮਿਲਿ।#ਲ? _ਸਾਥੂ ਮੁਖੁ (5੭ ਊਜਲਾ, 
ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ (ਗੁਰੂ) ਮੂੰਹ ਨਿਰਮਲ, ਉਜੂਲ 

ਪੂਰਥਿ(ਊਰੜ? __ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, `_ਪਾਇ॥ 
ਪੂਰਬਲਾ, ਧੁਰੋਂ ਅੰਕਿਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ 

..ਸਾਧ (ਰਹੂ? ਨੂੰ #ਲ ਕੌ #% ਵਿ %ਤੇ £ਰੜਨਾੰ /ਨਈੰ ਹੱਲੀਂ ਕਸਾਲਾੰ 

ਪਾ ਲਈਂ ਰੀ... 
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ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਰ੍ ___ ਨਿੱਤ ਗਾਵਣੇ , 
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ 

ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ।ਨਾ£? ॥੧॥ 

ਪਵਿੱਤਰ `__ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਹੈ? 2. ੧੯੪ 404 ੪੬੬2 

ਮੀ /ਨੈਰਮਨ 2 ,ਨਆ ਹ$. ਅਤੇ ਨੱਤ ਨੱਬੈਂਦ' ਨੁਣਾਂ 

ਨਨ ਗਨ ਕਰਦਾ ਰਨ. `। 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ (ਸ਼ਝਈ?) ਸੁਖੁ (ਨ? ਹੋਇ॥ 

4446 ਨਰ #ਨਾ, #ਤਗੁਰੂ ਦੇ ਫੜਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮੀਕਾ ਅਨੰਟ' ਪ੍ਰਾਮਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ /... 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦੀ - ਟਹਿਲ, ਸੇਵਾ 

ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ਨ(ਨ? _ਕੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
1 

-.ਉਰਨ #ਤਗੁਰ ਟੀ ਸਫਾ ਕਰਕ ਕੱਲਾ ਦੀ (/2ਨਨਾਨ ਗੁਰੂ ਏਰ' 2? ਸ਼ਾਲ ਨਗ ਲਾਂਟਾ/... 

ਮਨ __ ਕੀਆ(ਕਆ? ਇਛਾਂ।/2ਡਾ? ਪੂਰੀਆ,(0ਗੰਆ? 
ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲ ਗਈਆਂ 

ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਨਿਧਾਨੂ।(/ਨੋਹਾਨ) ॥ 

ਪਾ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

... (ਨੰਦ? ਵਗਹੋਗੁਰੂ ਦਾ ਨਲ ਰੂਪਾ ਘਫ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਲਾਂ ਹ, ਤਾਂ /6ਤ' ਛੰਆਂ (ਨ) ਛਾਂ ਪੁਗੰਆਂ ਹੱ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰ ਸਦਾ ਸੰਗਿ, (ਨਨ) 

ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥ 

ਕਰਣੈ ਹਾਰੁ (ਕਰਣੰਹਾਰ) . _ ਪਛਾਨ (ਪਛਾਨ) ॥ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਚਾਣ 



(ਫੋਰ) ਅੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ (ਖਰਮਾਤਮ; ਉੰਲ੍ਨੂ? ਹਸ਼ੋਸ਼ਾਂ ਅੱਗ ਸੰਨ (ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 2), ਅਤੇ , 
ਕਰਣਹਾਰ ਪ੍ਰਝੂ` ਨਾਲ, ੫/ਨੈਨਾਣ' ਭਾਵ ,#ਤੂੜਾ ਹੈ ਨਾਂਦੀ ਹੈ... ਰ੍ 

ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖੁ ਨਕ 

ਜਪਿ(%? ਨਾਮੁ(ਨ? ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ਇਸਨਾਨੁ (/£ਜ਼ਨਾਨ) ॥ 
ਸਿਮਰਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ ਨਹਾਉਣਾ 

---ਨਓਗੁਰੂ' ਲੀ /ਕੇਰਪਾ ਦੁਆਰਾ; (/ਫੋਰ' ਉਸਦਾ; 'ਪ੍ਰਡੂ ? ਨ%' ਨੈਸਰਨ; ਅਤਾਂ /£ਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨ ਨਾਲ (ਰੱਲਾੰ 
ਏਰਗਾਨ) ਨ੪' ਓਜੂਲ' ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਕਾਮੁ (ਕਾਨ? ਕ੍ੰਧੁ (ਕੱਦ) ਜਗੁ (ਨ ਬਿਨਸਿਆ, 
ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਲਚ __. ਬਿਨਸ ਗਿਆਂ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਆ 

ਤਜਿਆ ਭੁ(ਸਭ? _ ਅਭਿਮਾਨ (ਅਤਨਨ? ॥੨॥ 

] 

--(ਓਨਦੇ? ਕ੭) ਕ੍ਰੱਧ ਅਤੇ ਲੰਡ ,ਨਸ਼' ਸਾਏ ਹਨ/ (ਓਹ ਅਨ ਏ? ਨਾਰਾਂ ਹੱਕਾਰ` ਦੀ ਛੱਡ /ਇੱਦਾ ਹੰ/... 

ਪਾਇਆ ___ ਲਾਹਾ _ਲਾਭੁ(ਲਾਭ) ਨਾਮੁ, (ਨਅ) 
ਪਾ ਲਿਆ ਨ੍ਫ਼ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰਨ 

ਖੂਰਨ ਲੇ ਰ੍ ਕਾਮ ॥ 

ਪੂਰੇ,ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਕੰਮ 

---(%#5' ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ? ਲਾਹ, ਰਨ-ਲਾਭਾ ਬਸ ਲਿਆ 6 ਅਤੇ (ਉਲਲੀ #ਗਾੰ ਦੋਂ ਸਭ) ਕੰ ਪੂਰਨ 

ਨ ਨਿਰ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ(ਪਡ) ਮੋਲਿਆ, 
ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ 

ਦੀਆ ਨਾਮੁ(/ਨ%? ॥ 

ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ 
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... (ਲੰਨ ਧਰਨਾ-ਨਾਧਕ' ਨੂੰ? ਨਾੜ ਨੇ ਆਪਣਾ /#ਹਰ' ਕਰਕੇ, (ਆਪਣੇ ਨਾਲ)? ਗੋਲ ਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧਣਾੰ 

ਲੰਦਗਾੰ ਝਖਸ਼ /ਏੱਤਾੀੰ ਹ/... 

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਇਆ, 

(ਸੰਸਾਰ ਤੇ) ਆਉਣਾ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 

__ ਆਪਿ(ਆ੧) ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ((ਮਹਰਵਾਨ? ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਇਆਵਾਨ 

--(ਉਸ਼ਦਾ #ੱਸਾਣ 5) ਆਉਣਾ ਲਾਣਾ #ਕ ,ਨ%; ਅਤੇ ਨਹਿ ਆਪ ਉੱਸ਼ਤੇ #ਹਰਵਾਨ ਹੈਂ ਲਏ /... 

ਸਚੁ(#ਓ) ਮਹਲੁ (ਅਟਲ) ਘਰੁ(ਘਨ? ਪਾਇਆ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਿਵਾਸ ਟਿੱਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਗੁਰ ਕਾ __ ਸਬਦੁ(#ਭਦ) ਪਛਾਨੁ (ਪਛਾਨ? ॥੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਣ 

..- (ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਲੰਫਨ /ਫਲ), ਅਤਗੁਰੂ` ਏੈ ਝਟ ਦੀ ਘਨਜ਼ਾਣ' ਰਾਨੀ; (ਡਾਵ' ਕੁਰ-ਭਝਦ' ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਰਾਰਨ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਹੈਲਾਂ /ਭਲ; ਤਿਨਿ 
%ਭੇਦਤਾ ਹ' ਨਲ?)... 

ਭਗਤ ਜਨਾਂ(ਜਨਾਂ? - ਕਉਂ(ਕ? ਰਾਖਦਾ, 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 

ਆਪਣੀ __ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ(ਧਾਰ? ॥ 

ਆਪਦੀ __ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ 

...(ਅਕਾਲ ਪਰਕ) ਆਮਣਾਂ #ਰਰ ਕਰਕ, (ਅਪਣੇ (ਐਲ ਅਰਸਾਲ ਸੱਲਾਰਾ' ਦੈ /ਫਕਾਰਾਂ ਤੱ? ਭਗਤਾ-ਲਨਾਂ 

ਰੱ ਨਹਾ ਲੰੱਦਾ ਹੀ... 

ਹਲਤਿ(ਹਲਤ/ ਵਿ ਪਲਤਿ(ਪਲਤ) ੍ ਮੁਖ(ਨ੪? ਉਜਲੇ, 

ਸਾਚੇ ੪“... ਕੋ ਗ੍ਣ ਸਾਰਿ(ਨਾਗ) ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ੇ ਚੰਗਿਆਂਈਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀ' 



4-#ਓਾ-ਨ/ਭਰਾ ਫਾਹੈਗੁਰੂ' ਦੈ ਨੁਣਾਂ ਦੀ ਸੱਭਾਲ ਰਾਗੀ; (ਇਵ ਭਗਤਾ-ਲਨਾੰ ` 

ਦੋ?) ਲੱਕ; ਪਰਲੰਕ' /ਵਚਾ /5' £ਨੂਲ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਪਹਰ (੫/ਨਰ) ਗੁਣ ਰ ਸਾਰਦੇ, 

ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ___ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚਿੱਤਵਦੇ, ਸਿਮਰਦੇ 

ਰੰਗਿ,ਰਨ? ਅਪਾਰ ॥ 
ਰੰਗ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) 

.-('ਓਹ) ਅੱਠ /ਹਰ, ਰਿ ਕਣਾਂ ਦਾ #ਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; %ਤੰ ਓਸ਼ਦੀ 

(ਆਗ) ਰਗ /ਵੈਲ` ਰੱਲ ਨ/ਨਿੰਦੇ ਹਨ/.. 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ (ਪਾਰਲ੍ਹਹਨ? ______ ਸੁਖ(ਨੱਟ? ਸਾਗਰੋਂ, 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ 

ਨਾਨਕ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ 

--੦/ ਨਾਨਕ/ ਅਕਾਲ £ਰ8' (ਆਤਨੀਕ)? ਅਨੰਦ ਛਾ ਸ਼ਾਲਰ` ਹੈ, ਤ' (ਰੱਨਾ ਰਤੜੇ ਭਕਤ-ਲਨ੍) ਸਠਾ ਸਦਾ 

(ਓਸ ਤੱ? ਕੁਰਝਾਨ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਕੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮ/ਨਲਾ) ਪ(ਪਜਵਾਂ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸ਼ਤਨਾਰ) ਮਿਲੈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਸਬਦੁ (ਸਦ) _ ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੈਧਾਨ) ॥ 

ਪਾ ਲਈਦਾ ੍ ਸ਼ਬਦ, (ਪ੍ਰਭੂ) ਗਿਆਨ _ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਸ਼ੰਕਰ' ਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ /#ਲ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ (ਉੱਸ ਤੱ“ ਵਹਹੇਗੁਨ? ਠੜਦ' ਦਾ #ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਯਤ ਹੋਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਕਰਿ (ਕਰ) ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, 
ਕਰ ਦੇਵੋ ਮਿਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ _____ ਆਪ ਦੀ 
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(੬ ਕਰ ਆ ਚ .# 

ਜਪੀਐ ਰ੍ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ(ਨ%) ॥ 
ਸਿਮਰੀਏ, ਧਿਆਈਏ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਮ) ਨਾਮ 

_.ਨ? ਵਾਈਗਰੂ ਲੀ (ਲਾਡੀ ਡ) ਆਪਣਾ ,ਨਹਰ' ਕਰ' /ਇਓ; (ਭਰਨ ਅਤਗੁਰੂ ਨਾ /ਇ67 ਤਾਂ ਕ' ਅਲਾੱ 
ਡੰਗ) ਆੱਜਿਤ-ਨਆ' ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਣ... 

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ(੬&) ਰ ਕਾਟੀਐ, 
ਜੰਮਣ ਮੌਤ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਸਕੀਏ 

ਲਾਗੈ __ ਸਹਜਿ(ਲਹਿਨ) ਧਿਆਨੁ (/ਨਆਨ) ॥੧॥ 

ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ ਵਿਚ ਸੁਰਤੀ, ਲਿਵ _ 

.--(#ਨਤ ਨ ਦੇ #ਸਰਨ ਰਾਗ? ਲੱਮਣ-ਮਰਣ ਟਾ ਟੁੱਡ ਕੱਟ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ (ਨਾਡ?) ਨੁਰਤ£ ਆਤਨੀਕਾ 

ਮੇਰੇ ਰ੍ ਮਨ, ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਰਣਾਈ) ਪਾਇ॥ 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ __ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾ, ਲਗ ਜਾਹ 

--ਹ/ ਗੋਰੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵਲ ਹੰ ਜਾਹ' (ਭਾਵ ਫਹਹੰਗੁਰੂ` ਨੂੱ` ਸ਼ਮਗਤ` ਹੈਂ ਲਾਹ)... 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਬਿਨੁ (ਨਨ) ਦੂਜਾ ਕੌ ਨਹੀ, (ਨੰ? 
ਪ੍ਰਭੂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ _ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਏਕੋ _ ਨੀ ਧਿਆਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰ ਇਕ ਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ` ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਠਹਿਰਾਉ 

ਹ ਜੀ ਨਾਂ ਹਝ ਕੀ ਟੂਲ (ਤਕਤ?? ਨਲ (ਏਨਾ ਲਲੀਂ ਉਨ) (ਕਾ (ਪਰਨਾਤਸਾ ਏ) ਨਨ ਛਾ ਰ 
1 ਗਾੰ /ਨੈ#ਰਨਾ ਕਾਠ... 

`_ ਕੀਮਤਿ (ਅੰਮਤ) `___ਕਹਣੁ(ਕ#ਣ) ਨਨ? ਜਾਈਐ, 

[| _ ਸਾਗਰੁ (ਨਾਨਰ) ਗੁਣੀ ਰ੍ ਅਥਾਹੂ(ਅਕਾਹ) ॥ 
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-.(ਹ/ #ਨ/ ਵਾਹਿਡ), _ਕੁਣਾਂ ਦਾ (ਅਤ%ਤ? ਡੂੱਘਾ ਮਰੁੱਦਰ 2, ਉਸਦਾ ਨੁੱਠ ਨਗ ਦੱਨੀਆ' ਜਾ 

ਕਟਾ... 

ਵਡਭਾਗੀ, __ ਮਿਲੂ (ਨਲ? ਸੰਗਤੀ, 

ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲਕੇ __ (ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਸੰਗਤ ਵਿਚ 

ਸਚਾ _____ ' __ਸਬਦੁ(ਸ਼ਕਦ) ਰ ਵਿਸਾਹੁ।/ਵਸਾਨ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਹਾਝ 

...ੰ? ਫੜਡਾਰਆ? (ਸੱਚਿਆਣ ਪਰੜਾਂ 0) ਮੰਤ (ਚਾ ਤਲ ਭੰਨ, %#ਤੰ #ਦਾ ਨਰ (ਨੂਰ)? ਛੜਦ' (ਦਾ 

ਓਟ? ਮਰ ਲੀ.. 

ਕਰਿ (ਕਰ) ਸੇਵਾ ਸੁਖ(5੧) ਸਾਗਰੈ, 
ਕਮਾ, ਕਰ _ ਟਹਿਲ ਅਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ 

ਸਿਰਿ।/ਨਰ? ਸਾਹਾਂ(ਭਾਹਾਂ? ਪਾਤਿਸਾਹੁ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ॥੨॥ 

ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ (ਸੱਚਾ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

--(#ਤਨਕ) ਅਨੰਦ ਦੋ ਨਾਗਰ, (ਵਾਹਗੁਰੂ) ਦੰ ਠ/ਹਨ ਕਸ; ਨ ਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ (ਸੱਠ) ਨਹਾਰਾਲਾ' ਹੈ... 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, 
ਪੈਰ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ (ਵਰਗੇ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਓਟ 

ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ(ਨਾਨੰ? _ਠਾਉ(ਠਾੰ? ॥ 
ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਥਾਂ 

...ਨੇ? ਫਲੀਜਰ/ ਮੰਨੂ ਤਰੇ) ਭਗਨ-ਕੰਦਲਾਂ ਛਾ ਲੀ ੬; ਆਸਰਾ 6; ਜਿ ਤਦ ਅਲ 
ਏਨਰਾ ਥਾ /£ਕਾਣਾ ਨਾਂ ਰੀ... ਰਹ. 

ਮੈਨ? ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, 
ਮੈਨੂੰ _ ਆਸਰਾ, ਓਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤੇਰੈ ਤਾਣਿ(ਤਾਣ) ਰ ਰਹਾਉ (ਰਹਾਉ? ॥ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ/ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 

.--(ਨੰ) ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਨ ਤੌਰਾ ਗੰ ੬, ਆਲਰਾ ਨੰ, ਅਤੇ ਤੋਰੇ ਲਨ ਕਰਕੇ ਨੰ (ਨ 6? ,ਉਹਾ ਹਾਂ/... 



੩੧੬੪ 

ਅੰਕ ੪੬ 

ਰਾ (/ਨੈਨਗਆਂ) ___` ਪ੍ਰਭੁ(ਉਭ) __ ਮਾਣ (ਆਣ) ੜੂੰ, 
ਮਾਣ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ 

ਤੇਰੈ `_-ਸੰਗਿ(ਸਨ? ਸਮਾਉ(ਨਮਾਈੰ? ॥੩॥ ' 
ਤੁਹਡੇ ਨਾਲ, ਵਿਚ ____`_ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ 

..-(ਨੈ/ ਵਾਹਹਿਲਾਰੂ /) ਤੂੱ` /ਨੈਨਰਟੋਆਂ ਦਾ ਆਣ. ਹੈ? (ਨਗ #ਰਟਾਲ਼ ਹੈ ਨ ਨੰ? ਹੋਨੇ #ਚ. ਨੰ ਲੰਨ ਹ 

ਹਰਿ(ਰਰ? __ ___ ਜਪੀਐਂ ਆਰਾਧੀਐ, 

ਆਠ ੍ ਪਹਰ(੫/ਰ) ਗੋਵਿੰਦੁ(ਔਵਂਦ? ॥ 
ਅੱਠੇ `___ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 

...(6/ ਨਨਾ/)? ਹਠ, ਲੱਡਂਦ ਨੂੰ” ਅੱਠੇ ਆਹਰ #ਨੈਸ਼ਗੀਏ ਅਤੇ £ਲਦੀ ਅਰਾਹਨਾ ਕਰੰਟ /... 

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ (ਤਨ? `_ਧਨੁ(ਧਨ? _ਰਥੋ, 

ਕਰਿ।ਕਰ? ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦੁ(#ਟ? ॥ 

ਕਰਕੇ _ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਬਚਾਈ . ਜਾਨ ਰ੍ 

ਵਿ ਤਰ ਨਨ-ਧਨੇ' ਨੂੰ? ਜੱਦ ਏਂ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਾਰ ਤੋਂ ਰਗ ਛਮ 

1 #ਤ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਲ (%7ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱ ਮਨੁੱਖ ਦ?? /ਇੱਦਗੀ ਛੰ ਸੰਭਾਲ ਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ/... 

[ ਨਾਨਕ, _ ਸਗਲੇ ___ ਦੋਖ _ ਉਤਾਰਿਅਨੁ ,(ਉਤਮਰੇਅਨ? 
। ਹੇਂ! ਨਾਨਕ``___ਸਾਰੇ ` ` `_ ਦੁੱਖ; ਕਲੇਸ਼ ____ -ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ `___ 

ਨ 

ਰ੍ ਪ੍ਰਭੁ (ਪੁਡ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਖਸਿੰਦੁ(ਰਨਂਦ) ॥੪॥੧੨॥੮੨॥ 

. --7./ ਨਾਨਕ / ਵਾਨਹਗਾਨੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਖੜਣਰਾਰ (ਉਹ #ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਏ) ਮਾਰੋ ਦੁੱਖ 

1 ਕਲੜ ਕੱਟ ,ਉਇਾ ਹੈ/ 
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7 ਉਨ ਆ ੫ 
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ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਕੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮਿਲਾ) $ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __ . ਪੰਜਵੀਂ 

ਪ੍ਰੀਤਿ(/ਤ) ____ਲਗੀ(ਨੱਨ? ਤਿਸੁ(ਨ? ਸਚ ਸਿਉ ,(/ਨਏ? 
ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਈ _ ਉਸ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਨਾਲ 

ਮਰੈ ਨ(ਨਾ? ਆਵੈ _ਜਾਇ॥ 
ਮਰਦਾ ਨਾਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਜਾਂਦਾ 

...ੌਗੰ) ਪੰਡ; ਨਦਾ-ਸਭੈਰਾ (ਵਾਹਗੁਰੂ) ਨਾਲਾ ਲਗਾ ਕਈਂ ਹੰ ਸੇ ਨਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੱਸ਼ਾਰ ਤੇ 
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੰ/... 

ਵੇਛੋਂ ਤਿਆ(ਵਡ/ਆਂ? ਨਾਨਾ) ਵਿਛੁੜੈ, 

ਨਾਂ ਹੀ - ਵਿਛੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ 

ਸਭ ਸਹਿ _ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 

---(ਉਹਾ ਵਹਿਗੁਰੂ? ਸਰ /ਵੈਲ, ($ਦੋ? ਸਮਏਆ ਹੋਇਆ ਹੰ, ਕੀ /#ਛੜਨ ਨਾਲ ਉਹ /ਵੈੱਡੜਦਾ 

ਨਗ. 

ਦਰਦ ਦੀਨ ਨ ਦੁਖ( ੬੪) ” _ਭੰਜਨਾ, 

ਸੇਵਕ __ ਕੈ ਸਤ(੧5? ਭਾਇ॥ 
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ _ ਪਿਆਰ 

...ਡਗੰਤਾਂ ਅਨਾਬਾਂ ਲੈ ਦੱ. ̀ ਫਰਦ //ਟਾਉਣ' ਭਾਲ; (ਫਗਹਗੁਰੂ, ਆਪਣ? ਵਾਂ ਪਤ (ਸੜ? ਅੱ 

/ਮਆਰ ਭਾਫਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ... ਇੰ 

ਅਚਰਜ ਰ ਰੂਪੂ(ਰ੭ ਨਿਰੰਜਨੋ, 
ਅਸਚਰਜ,ਵਚਿੱਤ੍ਰ _____.__ ਸਰੂਪ ਨਿਰ#ਅੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 

ਗੁਰਿ, (ਹਾਰ? ਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ॥੧॥ 
ਮਿਲਾਇਆ ___ ਹੇ!ਮਾਂ 
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ਵੀ ੬ ਲੋ <੨--੭ ( ਅੰਕ ੪੭ 
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੯੭ 

...ਹੈ/ ਆੱ/ (ਓਹ) /ਨੋਰੰਜਨ' (ਪਰ੍ਡੂ? ਬਹਤ ਅਸ਼ਠਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਗੁਰ ਨੰ (/ਕੈਰਪਾ ਕਰਕ, ਨੰਨੂੱ` ਉਸ ਨਾਲ) 
ਲਾ /ਇੱਤਾ' ਹੈ... ਰ 

ਭਾਈ ਰੇ, ਮੀਤੁ (ਅਤ) ਕਰਹੁ ਰਹ ਪ੍ਰਥੁ(ਪੂਤ) ਸੋਇ॥ 

ਭਰਾ ਹੇ! ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ 

...ਨੇ/ ਭਾਣਂ/ ਉਸ (ਦਰ /ਨੋਗਜ਼ਿਨ) ਵਗਨੈਗੁਰੂ' ਨੂ (ਆਪਣਾ) ਦੱਸ਼ਤ ਝਣਾ ਲਈ.. 

ਮਾਇਆ ਮੌਹ ਪਰੀਤਿ(੫ਲੰਤ) ਧ੍ਰਿਗੁ, ।/ਨਿਨ? 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਪਿਆਰ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ 

ਸੁਖੀ ਨ।(ਨਾਂ? ਦੀਸੈ __- ਕੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਨੰਦਿਤ __ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉ 

---ਨਾ2ਕਾ' “ਣਾਰਥਾਂ ਦੇ #ਹ' ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ,੬ਟਕਾਰਨ ਯੱਗ ਨ ਕਿ ਸਿ ਕਰ 

ਆਏ ਏ... 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ,(ਅੰਲਵੰਤ) 
ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰ ਦਾਤਾਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾ ਵਾਲਾ 

ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੈਰਮਲ) ਰੂਪੁ (੦ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ॥ 
ਪਵਿੱਤਰ _ਰੂਪਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਰ੍ 

..(ਵ7ਹੋਗਾਰੂ` ਸਭ ਕਾਡ? ਜਾਣਨਹਾਰ, (#ਹਾਨ) ਟਾਤਨ ਨਰਨ' ਅਤੇ ਬਾਂਤ ਨੁਭਾ ਵਾਲ (੪੦੭? ੫/ਵੈੱਤਰਾ ਰ੍ 
[ਅ ਅਤੇ ਬੰਅਤ (ਨੁੱਦਰ) ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ /... 
| 

| ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਿ(ਅੱਤ) ਰ _ ਵਡਾ, 

ਹ ਰ ਰ 

1 ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ? ॥ 

ਰ 4-. ਉਤ, ' /#ਸ਼ਾਲ, ਉੱਓ (ਪ੍ਰਡੂ) ਬਹੁਤ ਗੰ #ਹਾਨ-/0/5ਰ' ਅਤੇ ਨਹਾਕ' ਹੈ... 



ਬਾਲਕ ।ਝਾਲਕ)? ___ ਬਿਰਧਿ(/#਼ਰਧ) ਨ।ਨਾ? ਜਾਣੀਐ , (ਜਾਣਨ? 

ਨਿਹਚਲੁ (/ਨੇਹਲਲ) ਤਿਸੂ(/ਤਸ/ ਦਰਵਾਰੁ(ਟਰਵਾਰ? ॥ 

ਅਚੱਲ, ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਗਾਹ 

..-(ਪਰਸਾਤਨਾ' ਨੂੰ? ਭਾਲਕ' ਲਾਂ #ਫ਼ੁਰਗ ਨਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਗੰਟਾ, (ਭਾਵ ਨਨ" ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਝਟਲਦਾ ੍ਿ 

ਨਰ ਨਗ“ ਓਹ ਸ਼ਟਾ /ਇਕਾ-ਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰੜਾਰ ਸ਼ਵਾ-ਸੰਥੈਰਾ ਹੀ, (ਭਾਵ ਉਸੀ ਏਰੜਾਰ ਦਾ ['- 
/ਵਹ7-/ਵੈਹਾਨ ਅਤੀ ਨਕਨ ਸ਼ਟਾ ਅਟੱਲ ਹ).. 

ਜੋ ਮੰਗੀਐ, ਸੋਈ ਪਾਈਐ, ` 
ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ _` ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਨਿਧਾਰਾ(/ਨਧਾਰਾਂ? `_ ਆਧਾਰੁ (ਆਧਾਰ? ॥੨॥ 

ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰ __ ਆਸਰਾ 

-- (ਸਾਹੇ ਕਲ) ਲੱ #ਗਾੀ£, ਉਹ ਹੀ ਨਲ ਨਾਂਟਾ ਹੈ, (ਓਹ) /ਨੈਆਨਾਰੇਆਂ ਟਾ ਆਲ਼ਰਾ ਹੈ... 

ਜਿਸੁ(/ਨਿਨ) ਰ ਪੇਖਤ, : ਕਿਲਵਿਖ ਹਿਰਹਿ, (/ਨਗਹ? 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ` ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ____ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਟ ਜਾਣ 

ਮਨਿ(ਨਨ? ਤਨਿ(ਤਨ? _ ਰੋਵੈ ਜਾ ਸਾਂਤਿ(ਸਾਂਤ? ॥ ਰ੍ 

ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ____ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ, ਭਟਕਣਾ ਰਹਿਤ 

..ਨੰਸਟੋ ਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ /#ਣ ਜਾਂ ਰਨ; ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ (ਮਨਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋ” ਰਣ 
੨) /ਟਕਾਓ /ਵਚ ਆ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਇਕ(£ਕ) ਮਨਿ, (ਮਨ) ਏਕੁ(ਏਕ) _ ਧਿਆਈਐ, 
ਇਕਾਂਗਰ _ ਚਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ(ਪ੍ਰਭੂ) ਅਰਾਧੀਏ 

ਮਨ ਕੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਤਿ (ਭਰਾਂਤ/ ॥ 

ਚਿੱਤ ਦੀ ਦੇ ਲਾਹ ਕੇ _ ਭਰਮ, ਭਟਕਣਾ 

...(#ਕਾਨ ਖੁਰਕ ਨੂੰ? ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਕੰ, /£ਕਾਗ਼ਰ /ਨ5 ਨਾਲ /ਨੈਮਰਨਾ ਲਾਲੰਟਾ ਨੈ/.... | ਸਿ 
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ਰ੍ < ੨੩੬ ਹਾ ਮਿ ਸਿ ਚਿਘ 
੩੩੦ ।. 2 ਅਰ 

੮੧੭7 ੪ ਨ =ਲਤਟ ਅੰਕ ੪੭ ਕਅ `% ੦ 

੧੭ <===੩੩=੨ ੧੨੮੬=-.__ ਰਲ ₹.< 

(੧੬ ਗੁਰ ੧੫ ਆ ੧੭ 

ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ।/ਨੈਧਾਨ) ਨਵਤਨੁ (ਨਵਤਨ? ਸਦਾ, 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ 

ਪੂਰਨ ਜਾਲ? _. ਕੀ ___ਦਾਤਿ(ਦਾਤ) ॥ ਰ ਵਿ 
ਸੰਪੂਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ _ ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਿ 

--(ਉਹ) ਲੀਗਆਣੀਆਂ ਦਾ #ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ. ਨਦੀਂਵ-ਕਾਲ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸ ਟੱਆਂ (ਲਭ? ਬਥ/ਲਿਸ਼ਾਂ ਸਰਨ 
ਹਨ... 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ, __ 

ਦਿਨੁ (/ਨ) ਵਿਸਰਹੁ (/ਵਸ਼ਰਹੁੰ? __ ਨਹੀ(ਨਨੰ? ਰਾਤਿ(ਰਾਤ? ॥੩॥ 

ਦਿਵਸ _ ਭੁਲੋ ਨਾਂ ਹੀੱ ਰਾਤ ਨੂੰ 

--(ਲੀਸ਼ੈ` ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਹਨੀਸ਼ਾਂ (ਨਾਆਨਾ ਨੁਆਸ? ਜਪ, (ਉਸ੍ਹੂੱ` ਨਾਂ? /ਏਨੋ ਭੁਲੀ£ੈ ਨਾੰ ਰਾਤ ਨੂੰ... 

ਜਿਨ(/ਨੈਨ੍? ਕਉ ਪੂਰਬਿ(£ਰਸ) ਲਿਖਿਆ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ' ਹੀ ਅੰਕਿਤ 

ਤਿਨ(#ਨ੍ਹ? ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਵਿੰਦੁ(ਔਏਦ? ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ -____ ਮਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਨਾਂ ਦੇ (ਜਾਂ ਪਭ ਵਲ 4/ਹਲਾਂ ਤੱ” ਨੰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਨਰ (ਆ੫) ਸਿ 
(ਤਣ ਲਾਂਦਾ 02)... 

ਰ ਤਨੁ (ਤਨ) ਮਨੁ (ਮਨ? ਧਨੁ (ਹਨ) _ ਅਰਪੀ(ਅਰ੧/) ਸਭੋਂ, 

ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਜਿੰਦੁ(ਨੰਏ) ॥ 

੪ ੯੨=-੪੬੨੪-੨੨ਇ੪-2੭=੬<੪-੨੪. 

` ,$% 2੨ ਲੀਨ ਆ 2 ਤਤ ੨ ਘ-<੯--੨੦4 

....(ਡੀਸ਼ੈ #5ਹ' ਵਹਹੈਗੁਰੂ' ਨੂ ਹੈ? ਤਨ; ਮਨ; ਧਨ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰ /£ਅ% ਅਤੇ ਆਪਣਾਂ /ਣਹ /ਉਟਗਾੰ 
ਦਾ ਉਸ਼' (ਦੋ ਆਰ) ਤੱ ਕੁਰਲਾਨ ਕਰ /£ਆ.. 



# ੨੨ (424) 
] 7 ਕਰਰਕਨ ੧ ੮੪) <=੩੩.੬੬੬=- ੫੫੭. (੨. ਤੇ (" 

੮੩ ੮੬੬ ਤੈ ਲੈ ਕੂ (! ੨ <ਤੋੌਤਾ <੩# 
29 ੨ “੬੮ 7) 0੯ ੨ “੮ 6 ੫੯,“ <<. 
ਤਾ ਕਰ ੧= (੬%_.# ੨੪ <#੫ੀ. ੭ ਦਿ. 

੨ ੨ 0 ਅੰਕ ੪੭ ੨੨੬੩ ਨ ੩ 
੭ ੧੩੩ ___੯੩==ਾ 

੧੮੮<੬੬_ << 

(੭ ਗਰ ੧੦- ਆ ਦੂ,“ 

ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ) _ ਸਦ, 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਸਦਾ 

ਘਟਿ(੫ਟ) ਘਟਿ(੫ਟ? ਬ੍ਹਮੁ(ਝੁਹ੦) ਰਵਿੰਦੁ(ਗਵਇ). ॥ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ `_ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ 

...4ਟ' #ਟ /ਵੋਚ /ਵਆਮਕ' #ਾਰਲ੍ੂਹਹ, ਆਟਾ ਹਾਜ਼ਰ=ਨਾਲ਼ਰ ਹੱਕ (ਆਪਣੇ /£ਅਹਰਆਂ ਲੀਆ ਲੰਨਤਨੀਆੰ) 

ਨੁਣਦਾ ਅਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? #ਨੈਹਾਰਦਾ` ਨੈ... 

'ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਰ੍ ਨੌ ਪਾਲਦਾ, ਪ੍ਰਭ, 

ਨਾਨਕ, ਸਦ ਬਖਸਿੰਦੁ(ਖਖ#ਦ? ॥੪॥੧੩॥੮੩॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰ੍ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਇਨ) ਵਾਹਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆ/ਕੈਰਤਘਣਾਂ ਉੂ` ਵੰ ਪਲਟਾ ਹੈ, ਇਨ ਉਹ ਨਦਾ-ਨਝਾ 

#ਲ਼ਸ਼ਣਹਾਰ' ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/#ਗੰਤਾਗ? ਮਹਲਾ (ਮ/ਟਲਾ? `__੫(ਘਵ? ॥ 

ਮਨੁ (ਨ) _ ਤਨ (ਤਨ) ___ ਧਨੁ(ਪਨ) ___ ਜਿਨਿ(ਮਨੂ) , __ ਪ੍ਰਭਿ(ਪੂਭ? _ ਦੀਆ, 
ਚਿੱਤ __” ਸਰੀਰ ਦੌਲਤ -ਜਿਹੜੇ, ੩ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ 

ਰਖਿਆ ਸਹਜਿ।ਆਹਨ? ਸਵਾਰਿ(ਸਵਾਰ) ॥ 

...ਐਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰ ਡਰ; ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਭਖੋਆ ਹ, ਖਤ (ਰਨ ਨਨਜ-ਗੰਨ ਨਗ 
ਭਣਾ-ਸੰਵਾਰ ਕੰ ਰੱਆ ਰੀ... 

__ ਸਰਬ ਕਲਾ ____ ਕਰਿ(ਕਰ? ਥਾਪਿਆ, 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਜੋਤਿ।ਜੱਤ) ਅਪਾਰ ॥ 

ਅੰਦਰ (ਰੱਬੀ) ਜੋਤ ਅਨੰਤ 



---(5ਗੀਰ' ਨੂ? ਸ਼ਰਝ' ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ #ੱਖਨ ਕਰਕੇ ਨਿਗਨਿਆ, ਅਤੇ /ਏਰ #ਦਰ' (ਆਪਣ?) ਅਨੰਤ ਲੱਤਾ 
/ਟਕਾ` /ਇੱਤ?... 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਭੁ(੪੩੭ ਸਿਮਰੀਐ, 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰ੍ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪੀਏ, ਅਰਾਧੀਏ 

ਅੰਤਰਿ(ਅਤਰ) __ ਰਖੁ (ਰਕ) ਉਰ ਧਾਰਿ(ਹਾਰ? ॥੧॥ 
ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ 

,..(5 / ਭਾਈਂ/. ਵਗਹੇਗੁਰ ਨੂੰ? /ਨਰਣੇ /ਵੇਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੰ, ਸ਼ਟ-ਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨ#ਰਨ' ਕਗੀਣ... 

ਮੇਰੇ __ਮਨ, __ਹਰਿ।(ਹਰ? _ ਬਿਨੁ (5ਨ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨਨ? ਕੌਇ॥ 

...?? ਐਨੇ ਮਨਾਂ? ਵਾਅਗੁਰੂ /#ਨਾਂ ਹੜ ਕੱਲੀ (ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਣਾੰ /ਇਲ) ਨਗਾੰ` ਰੈ... 

ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸ਼ਰਣਾਣ?? ਸਦਾ ਰ ਰਹੁ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ, ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿ 

ਦੂਖ(ਏ੫) ਨ(ਨਾ? ਵਿਆਪੈ ਕੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਪੁੰਹਦਾ _ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉ 

ਸਰ ਨਿਹ (ਏਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ /ਇਚ) ਕੱਲ ਲੁੱ£ ਤਕਲੀਫ 

ਨੀਤ ਜਿ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ __ਮਾਣਕਾ, 

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ(ਰ੫੭ ਖਾਕੁ (ਖਾਕ)? ॥ 

-ਦ੍ 

... ਰਤਨ; ਕੱਸਿਤਾੰ ਫਨਤੂਆਨ ਆਣਕ, ਸੰਨ, ਜਾਂਦੀ ਅਹਦਕਾ (ਪੂ #ਮਰਨ' /ਭਨਾਂ ਸ਼? /ਨੱਟਾੰ ਹਨ:.. ਰ 

ਮਾਤ . ਪਿਭਾ `_ _ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ, 
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6੨% ੬੮੨੦੨੨੩ 

ਕੂੜੇ ਸਭੈ: . __ਸਾਕ ॥ 
ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 

9. /#ਓ), ਤਰ, ਮਨੱਝੱਡੀ ਆ/ਇਕ' ਮਭ' ਕੂੜੇ ਸਾਕ _ਹਨ:.. 

ਜਿਨਿ(/ਲੇਨੂ? ਕੀਤਾ ਤਿਸਹਿ। ਤਲ? ਨ।ਨਾ? ਜਾਣਈ, 

ਜਿਸਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਣਾਏ _ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,ਸਮਝਦਾ 

ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ(੫ਲ? ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 

.--/2ਹ' #ਨਨੁਂਸ, ਅਧਾਵਤਰਾ (ਜੀਵਨ ਫਾਲਾ? ਪਲੂ` , ਇਸਨੂੱ` ਨਗ ਨ#ਡਦ, (ਭਾਣ ਲਤ ਕਰਦਾ), /ਨੈਲ 

(ਵਾ?ਹਿਗੁਨੂ ਨੰ /2ਹ' ਸਭ ਕੁਝ? /ਨਰਨੀਆ ਹੈ... 

ਅੰਤਰਿ।ਅੰਤਰ) ਬਾਹਰਿ (ਬਾਹਰ? ` ਰ _ਰਵਿ(ਰਵ/ ਰਹਿਆ, 
(ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਸਰੀਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਵਸ,ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਤਿਸ ਨੌ(8? ਜਾਣੈ ਦੂਰਿਂ(ਦੂਠ) ॥ 

_.(ਐਹੜਾ ੪ਰਨਾਤਨ; ੭ਨੁੱਡੀ ਨਗਰ 2? ਅੰਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ (ਹਰ ਸਾ) ਵਸ /ਠਹਾ ਹੇ, ਓਨ' ਨੂੱ` (ਏਹ 

#ਨਨੁੱ£) ਏੂਗੀਂ ਤੇ ਆ#ਡਦਾ' ਹੈ... 

ਤ੍ਰਿਸਨਾਂ।/ਸ਼ਨਾ) __ ਲਾਗੀ, ਰਚਿ(ਰਜ਼) . ਰਹਿਆ, 

ਲਾਲਸਾ ਲੱਗ ਗਈ ਖੁੱਭਿਆ, ਲੀਨ ਰਿਹਾ 

ਅੰਤਰਿ।ਅਤਰ) ੪ £'% _ ਹਉਮੈ ਰ ਕੂਰਿ(ਕੂਗ) ॥ 

(ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕੂੜ, ਝੂਠ 

...(ਇ੍ਸ਼ ਨੂੰ” #ਹ£ਕਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ?) ਲਾਲਲਾ ਲੱਨ ਹੱਈੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ (ਵੈਲ਼ੋ-/ਏਕਾਰਾਂ /ਵਚ) ਲੱਨ ਹੋਇਆ 
ਆਨ ਹੈ, (ਏਸ ਕਰਕੇ /ਹਰਦੋ? ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੂੜ (ਭ/ਰਆ ਆਨ ਨੰ)... 

ਭਗਤੀ ___ ` ਨਾਮ ਵਿਰੂਣਿਆ, (/ਟਹੂ/ਆਂ? 
ਬੰਦਗੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ , ਵਾਂਝੇ 



ਆਵਹਿ(ਆ/? ਵੰਵਹਿ(ਵੱਵ?? ਪੂਰ ॥੩॥ 

ਰ੍ ...ਪੁਡੂ ਭੰਗੀ ਸੱਖਣ, (ਹਾਂ /ਨਹੋਂ ਹੰਕਾਰ ਏਂ ਕੂੜਾ ਨਾਲ਼ ਡਰੋ) ਰਿ ਇਸ ਸਾਰ ਤ 

_ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜਾ ਰਨ. 

ਰਾਖਿ(ਾਖ) .__ ਲੋਰੁ `__ ਪ੍ਰਭੁ(੧੩੭ __ _ਕਰਣਹਾਰ, 
ਰੱਖ, ਬਚਾ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੜਾਂ ਪੁਰਖ 

ਜੀਅ ਜੰਤ `____ਕਰਿ(ਕਰ) _ ਦਇਆ ॥ 

-- (ਹੈ /? ਕਾਰਣਹਾਰ ੫ਰਮਾਤਾਲਾ / (ਰੀ ਹੈ ਕੇ /ਏਨਹ ਝ8ਸ? ਜਆ ਨੱਤਾਂ ਤਾੰ (ਰਿ /#ਹਰਾ 
ਰ੍ ਕਰਕ, /ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਚਾ ਲਵ... 

ਬਿਨ (ਨ? __ _ ਪ੍ਰਭ, ਕੋਇ ਨਨ? - ` _ਰਖਨਹਾਰੁ ,(ਰਖਨਹਾਰ) . 

ਮਹਾਂ(ਸਹਾ? _ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ .॥ 

ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ,ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ __ ਡਰ, ਖ਼ੌਫ - 

...ਮੌਤ' ਟੇ ਦੂਤ ਦਾ ਮੱਟ #ਹੁਤ /#ਡਆਨਕ' ਹੈ, ਪਰਨਾਤਲਾ ਤੱ” /$ਨਾਂ (ਹਰ) ਕੱਠੀ ਵੀ ਭਲਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਨਗੀੱ 
ਹੀ... 

ਨਾਨਕ, _` _ ਨਾਮੁ (ਨਗ) -. _` ਨ(ਨਾ) ਵੀਸਰਉ , (ਵਿਰ£ੂੰ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ____ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਵੇ 

ਰ ਕਰਿ(ਕਨ? _____ ਅਪੁਨੀ(ਅ੫ਨ?) ਹਰਿ(ਹਰ) ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥ 
ਹ ਕਰੋ ਰ੍ ਆਪਣੀ _ ਪਰਮਾਤਮਾ _. ਦਇਆ, ਮਿਹਰ 

--ਨਾਨਕ' (ਦੀ #ਰਦਾਨ਼' ਹੈ ,ਕ' ਹ/? ਵਹਹਿਗੁਰੂ/ (ਮੇਰੇ ਉਤ)? ਆਪਣਾਂ ਠਆ ਕਰ, ਮੰਨੂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੰਗ. 

ਨਾ /ਵੋਸ਼ਰ ਨਾਵ / 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਰਾਨ) 'ਮਹਲਾ(%ਨਲਾ)? ੫(ਪੰਜਵਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 
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ਆ ੬੫ “੨ ਦੇ <<” ” ੧੩੬ ਦਿਆ 
੩੦. 0 7 ਕਾਂ 

੭ 6 ਹੀ ੮੨੨ ਰ੍ ਅਕ 82 ੨੨ `ਤੇ ੩ 
<੭ 6 ਕੇ ਨਾ ੧੨੬੨ ਰਲ. 

(੦ ਗੁ ੧੦- ਆ ੧੨੧” 

ਮੇਰਾ ਤਨੁ (ਤਨ) ਅਰੁ (ਅਰ) ਧਨੁ(ਹਨ) ਮੇਰਾ, 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਆਪਣਾ 

_ਰਾਜ _ ਰੂਪ ਮੈ ਦੇਸੁ(ਏਸ਼) ॥ 
ਰਾਜਭਾਗ (ਸੁੰਦਰ)ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੁਲਕ 

(/ਏਨਨਾਨ #ਨੜਟਾ ਹੈ &) ਨੌਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਨੌ ਹਨ-ਦੱਲਤ ਹੈ, ਨਗ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮਰਾ ਦੋਸ਼, ਰਾ 
ਰਾਲ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਨੁੱਇਰ' ਨਰੂਪ' 2... 

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਬਨਿਤਾ 

ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 

ਬਹੁਤੁ (ਭਹਤ) ਰੰਗ ਅਰੁ (ਅਰ) 
ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 

ਵੇਸ(ਫੇਲ? ॥ 

ਕਪੜੇ, ਲਿਬਾਸ 

...ਸੌਨੇ ਤਰ ਹਨ; ਵਹੁਟੀ ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ /ਏਸ਼ਤ੍ਰੀਆਂ ਹਨ; ਸੋਅਤ /ਲੋੜਾਸ ਅਤੇ (ਮਨਾਉਣ ਲਈ?) ਰੰਨਾ ਰਲੀਆ 
(ਦਏ. ਨਾਹਨ) ਹਨ... 

ਨ(ਨਾਂ? ਵਸਈ, 

ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ 

ਲੇਖਿ(ਲ੧? ॥੧॥ . 

ਲੇਖੇ ਵਿਚ 

---(ਪਰ' ਲੰਕਰ)? ਪਰਆਾਤਆਾ ਦੀ ਭੰਦਗਾੰ /ਨਰਦੇ /ਫੋਲ ਨਗੀੰ' ਵਨਦੀ, ਤਾਂ (ਸਭ) ਧੰਹੇ (ਪ੍ਰਤੂ? ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੇਲੇ /ਵਲਾ 

ਹਰਿ।ਹਰ? ਨਾਮੁ(ਨਆ) ਰਿਦੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ___ ਹਿਰਦੇ 

ਕਾਰਜਿ।(ਕਾਰਜ਼)? __ ਕਿਤੈ ਨ।ਨਾਂ) 

ਧੰਧੇ, ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ 

ਨਹ“ ਹਨ... ਰ੍ 

ਮੇਰੇ ਮਨ, __ਹਰਿ(ਹਗ? __ਹਰਿ(ਹਰ) 
ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭ 

-->ਓ/ ਨੇ #ਨਾ/ ਵਗ਼ੰਹਗਰੂ ਨਨ ਦਾ ਨੈਮਰਨ' ਕਰ... 

ਕਰਿ(ਕਰ) 

ਕਰੋ 
ਸੰਗਤਿ(ਸ਼ੰਨਤ) 

ਸੰਗ, ਸਾਥ 

ਨਿਤ 
ਰੋਜ਼ 

ਹਾ 

ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਧਿਆਇ॥ 

ਨਾਮ ਅਰਾਧ, ਸਿਮਰ 

ਕੀ, 
ਦੀ 
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੯੭੦ ਆ” ਵੱ? 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ(/6ਤ) . _ਲਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ _ਠਹਿਰਾਉ 

...ਹਰ' ਗੜ ਸਾਨੂਆਂ (ਭਾਫ ਅੱਇਿਆਰ' ਮੂਰਖਾਂ? ਈਂ #ੰਗਤ' ਕਾਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਗੁਰੂ` ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ,#ੱਤ ਜੰੜ(ਭਾਫ 
ਉਰੂ ਨੂੰ ##ਗਤ ਹੈਂ ਲਾਹ)... 

ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਰ ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੈਧਾਨ) ਧਿਆਈਐ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਰਾਧੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ 

ਮਸਤਕਿ(ਮਲਤਕ? ਹੋਵੈ ਰ੍ _ਭਾਗੂ(ਭਾਨ? ॥ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਮਤ 

__...ਨੰਕਗ) ਮੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ /ਉਨ (ਲਿਐ? ਰੱਦ, ਤਾਂ ਗੰ ਵਾਨੋਗੁਰੂ ਦੇ ਨਨ (ਰੂਪ?) ਕਸ਼ਾਨੇ ਹੂੰ /ਨੈਨਗੰਦਾ ਹੈ... 

ਕਾਰਜ ਸਭਿ(ਨਭ? ਸਵਾਰੀਅਹਿ,(ਸਵਾਗੰਅ?? 

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੂ(ਲਾਨ)? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਜੁੜ 

... (ਰਨ ਰਾਨੀ? ਆਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਚਰਨ? ਲੰਨਆ! ਨਭ' ਕਾਰਜ #ੱਵਰ' ਲਾਏ ਹਨ; ਭਾਵ ਰਾਸ ਹੋਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ:.. 

ਹਉਮੈ ਰੌਗੂ (ਨਨ? _____ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ 
ਹੰਕਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ, ਭਟਕਣਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਨਾ(ਨਾ? ਆਵੈ ` ਨਾਨਾ? ਜਾਂਗੂ(ਜਾਨ? ॥੨॥ 

ਨਹੀਂ _ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

---(%3) ਹਸ ਰੰਨ ਦੂਰ' ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ 2. #ਨ` ਦੀ ਭਟਕਣਾ ,#ਟ' ਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਨਾਨ ਦਾ ਆਵਾਨਵਣ 

ਹੁੱਕਾ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਕਰਿ(ਕਨ? ਸੰਗਤਿ(ਸੱਨਤ? ਝੂ(ਡ ਸਾਧ __ ਕੀ, 

ਕਰੋ ਸੰਗ, ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ 

ਅਠਸਠਿ(ਅਨਸਠ) __ ___ ਤੀਰਥ ___ਨਾਉ(ਰਾ? ॥ 
੬੦%੮੨=੬੮ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ 
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ਜੀਉ _`_ . ਪ੍ਰਾਣ _. _ _ਮਨੁ6ਨ) ____ਤਨੁ/ਤਨ) . ਹਰੇ, ੍ 

ਸਾਚਾ ਏਹੁ(ਏਹ? - _`ਸੁਆਉ॥ 

-.- (5ਾਹਾ-ਸ਼ੱਗਤ ਨਾਲ? _#ੱਟ-ਲਾਨ ਅਤ “ਨ ਤਨ ਹਰੋ-ਭਣੇ ਹੈਂ ਲਾਂਟੇ ਹਨ; /ਏਹੈਂ ਨੀਂ ਲੰਫਨ ਟਾ ਅਸਲ 

ਮਨਰੜ ਨੰ... 1 ਰ ਸਿਰਾ 

ਐਥੈ .___ ___ ___ ਮਿਲਹਿ(ਨਲ£? _. __ ___ਵਡਾਈਆ, (ਵਡਾਣਆਂ? 
ਇਥੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ 

ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ(ਪਾਫ6? ਥਾਉ (ਭਾਏ?) ॥੩॥ 
(ਰੱਬੀ) ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ 

....(ਏਸਾ ਨਾਲ)? ,£ਸ਼ ਲੱਕ; ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ /੬ਰ ਦੀ ਮਾਣ-/ਏ#਼ਤਾ /ਨਲਦਾ 2. ਅਤੇ (ਰੱ5$) ਦਰਗਾਹ /ਵਿਲਾ 
€). ਲਾਂ-/ਟਕਾਣਾ /ਲਦਾ ਹੈ... 

ਕਰੇ _______ ਕਰਾਏ ______ ਆਪਿ(#੧) ___ ਪ੍ਰਭੁ, (੪੩੭ 

ਸਭੁ (ਸਭ? ਕਿਛੁ ।/ਕਛ? ` ਤਿਸ ਮਾ) ਹੀ ਹਾਥਿ(ਨਾਲ) ॥ 

ਸਾਰਾਂ _ - ਕੁਝ _ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ _ 

..-ਕੱਰਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ' ਵਾਲਾ ਵਨਗੁਰੂ ਆਖ ਹਾੰ 6 #ਭ' ਕੱਡ ('ਡਾਫ' ਸਾਰ-ਸਮਰੱਸਾ? ਉਸ ਦੇ 2 ਹੱਭ-ਵੱਸ 

ਹੈ... - ਰ੍ 

ਮਾਰਿ।ਨਾਰ) ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ, 

ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵਾਉਂਦਾ 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ) ਰ ਬਾਹਰਿ (ਕਾਹਨ? ਸਾਥਿਂ,ਸਾਰ) ॥ ਰ 

(ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਸਰੀਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਰ 
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5੬ ੨੨੦੦੧ ਕੰ ਚ 

_..(ਸ਼ਰੜ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਲਲਰ) ਆਪ ਨੀ ਮਾਰਕਾ /ਫੈਰ #ਉਂਏਾ ਵਾ ਕਰ ਦਾ ਨ ਗਿ 

` £ਨਲਾਨ ਦਏ) ਅੰਨਾ-ਸ਼ੱਗਾ ਗਹੈਂਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, __ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, (ਸ਼ਰਣਾਨਤ?? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! - ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਸਰਬ ਘਟਾ।੫ਟਾਂ? _ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ 

ਨ/ ਨਾਨਕ? (ਨੰ? ਸ਼ਰਬਤ ਲੰਵਾਂ ਦੇ ਨੁਆਨ, ਵਗਹੇਡਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵਚ ਆਹਆ' ਹਾਂ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਿਠਨਾਨ? ___ ਰ੍ ਮਹਲਾ।ਅਨਲਾ? ਪ(ਪੰਨਵਾ) ॥ 

ਸਰਣਿਂ/ਸ਼ਰਣ) ਰ੍ ਪਏ' -  'ਖ਼ੁੱਛ . - . ਆਪਣੇ, 

ਸ਼ਰਣ/ਪਾਨਾਹ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਦੇ 

` ਗੁਰੂ (ਨਰ) ਹੋਆਂ _______ ਕਿਰਪਾਲੁ(/ਕੈਰਮਾਲ) ॥ ' 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਗਿਆ _ ਮਿਹਰਵਾਨ ਰ੍ 

ਇਆ ਤਾ ਲਣਾ ਗਲਾ ਰਤ (ਲੀ ਭਵ ਗਿ 

ਸਰਣਾ /ਓਚ ਆ ਕਈ ਹਾ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੱ` ਸ਼ਗਤ' ਹੈਂ ਭੈ ਹਾਂ)... ਰ 

ਸਤਗੁਰ : 'ਛੈ` -! -ਉਪਦੇਸਿਐ, (ਉ੫ਦ#ਅੰ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ (ਸ਼ਬਦ) ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ' 

ਬਿਨਸੇ ` ਸਰਬ __ _ ਜੰਜਾਲ ॥ 

-_ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਝਮੇਲੇ 

....ਸਓੰਗੁਾਰ (ਸ਼ੜਦ) ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਗ; (ਜੀਵਨ ਏ? ਸਭ ਝਗੌਲੇ #ਤਨ'` ਹੈਂ ਭਈ ਹਨ:.. 

ਅੰਦਰੂ(ਅੱਟਰ) ਲਗਾ ਰਾਮ _ ਨਾਮਿ, (ਨਾਨ? 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰ੍ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) ਨਿਹਾਲੁ(ਨੈਹਾਲ)? ॥੧॥ 

ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ, ਪ੍ਰਸੰਨ 
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--- (787) /ਓਰਦਾਨੂ ਰਾਨ-ਨਆਂ /ਏਚ ਨੁੜਾ (ਉਆ ਹ, ਰਿ (9? 

ਨੈਰਾਲ ,ਨੈਨਾਲ ਹੀ /ਭੈਆ ਰਾਂ.. 

ਮਨ ਮੇਰੇ, _ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੁ (ਸ਼ਾਨ) ॥ 

ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਟਹਿਲ ਸੰਭਾਲ _ 

..-ਹ/ ਨੰਰੇ #ਨਾ/ ਸੱਚ ਧਰਮ ਏਾ ਉਮਦੋਸ਼` ਟੋਣ ਢਾਲ ਨੁਰੂ ਦੀ ਮੰਵਾ-ਸਿਲ (ਕਾਰ)... 

ਕਰੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ) ਆਪਣੀ, 
ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਿਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਦੀ 

ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ(ਨ?? _ਮਨਹੂ(ਮਨਹ? ਵਿਸਾਰੁ (/ਵਨਾਠ? ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ _ਪਲ,ਛਿਨ _ ਨਾਂ ਚਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਠਹਿਰਾਉ 

--(%3ਤ) /ਏਕ' “ਲ' ਲਈਂ ਵਾ (ਵਾਨਗੁਨੂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ /ਹਰਦੇ “ਚ ਨਾਂ ਭਲਾ; ਪ੍ਰਡੂ (ਟਰ)? ਆਪਣਾ ਗਓਖ਼ਤਾ 
ਕਰਣਾ ਹੀ... 

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ___ ਗਾਵੀਅਹਿ, (ਨਾਵਅ? 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ 

ਅਵਗੁਣ ਕਟਣਹਾਰ ॥ 
ਔਗਣਾਂ,ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ 

-../ਨਤ' ਪ੍ਰੰਭੂ' ਦੇ ਨੁਣਾਂ ਦਾ ਨਗਨ ਕਗੰਣ, (ਨੇਂ ਮਨੁੱਲੀ ਲੀੰਢਨ' ਦੇ ਸਭ) ਅੱਗਣਾਂ ਨੂੰ” ਦੁਰ ਕਰਨ' ਫਾਲਾ ਹੈ... 

ਬਿਨੁ (/ਨ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮ, ਨ(ਨ% ਸੁਖੁਨ%? ਹੋਇ, 
ਬਿਨਾਂ, ਬਾਝੋੱ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ _ ਨਹੀਂ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ _ ਹੁੰਦਾ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਰ ਡਿਠੇ(£5) ਬਿਸਥਾਰ ॥ 
ਕਰਕੇ ਰ ਦੇਖ ਲਏ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਡੰਬਰ 

--- (ਹੈ ਨਭ) ਅਡਲਰ' ਕਰਕੇ ਕੇ ਲਏ ਹਨ; ਪ੍ਰਡੂ` /ਨੈਨਰਨ' /ਨਾਂ (ਆਤਮਕ? ਅਨੰਦ ਨਹੀੰ ਹੁਇ... 

ਸਹਜੇ(ਨਨਲੇ? ..` `ਸਿਫਤੀ(ਨਫਤ?? ਸਿ `ਰਤਿਆ, (ਗੱਤਿਆ? 



ਭਵਜਲੁ (ਭਵਜਲ) ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ।ਖਾਰ? ॥੨॥ 

ਆਤਮਕ /ਟਕਾਓ ਰਾਣੀ? ਫਗਹੇਗਰੂ ਟ ਨੈਫ਼ਤਾ-ਸ਼ਲਾਹ /ਵਚ ਲੀਨ ਗੋਇਆ ਸੱਲਾਰ (ਦੇ ਆਇਆ ਰੂਖਾ 
/ਨਸ਼? ਸ਼ਾਨਰ ਤੱ ਆਗ ਉੱਤਰ ਲਾਲੀਦਾ 2... 

_ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਰ ਲਖ(ਨ੭ _ ਸੰਜਮਾ, (ਅੰਨਾ? 

ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ(ਨਗ) ॥ 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿਚ 

---ਤ7ਰਲਾ' (/ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ), ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ 2 (ਧਾਨਨਕ)? ਨਨ, (%7੬ਕਾ ਸੜ ਟਾਂ ਛਲ) 

ਆੱਠਿਆਰ' ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝਰਨ` ਹਾੜ /ਵਠ' ਹੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 2 ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਲੂਕਿ(ਨੂਕ) ਕਮਾਵੈ ਕਿਸ ਤੇ, 

_ ਲੁਕ ਕੇ, ਛਿਪ ਕੇ ਰ੍ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕੀਹਦੇ ਤੋਂ 

ਜਾ(ਨਾਂ? ਵੇਖੈ _ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੂਰ? ॥ 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ 

...(ਹ/ ਭਾਣ/) ਤੂੱ ਕੈਸ਼ ਤੱ ਲੁਕ ਕੇ (ਕਰਨ? ਕਸਾਉਂਦਾ ਹੰ? ਸੇ /ਕ (ਢਨੰਹੇਗੁਰੂ? ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਰਾ-ਨਾਜ਼ਰ 

ਹੱਕ (ਸਡ ਕੁਝ? ਦੋਖ /ਠੈਹਾ ਹੀ... 

ਥਨੰਤਰਿ(ਝਨੱਤਰ) ਰਵਿ(ਰਫ) ਰਹਿਆ, 

ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰਿ(ਭਰਪੁਰ) ॥੩॥ 
ਆਪਣਾ ਪਰਿਪੂਰਨ 

>> 

ਹਰਾ ਪਾਹਨੂਰਨ ੫ਰਮਆਾਤਆ; (ਨਰਲੰਤ) ਥਾਵਾਂ ਦੇ #ਟਰ' ਝਾਹਰ' ਨਸ਼ਾ /ਓਹਾ ਹੈ... 

ਸਚੁ (ਸੱ) ਪਾਤਿਸਾਹੀ, (ਪਾਤਨਾਨ? ਅਮਰੁ (ਅਮਰ? _ ਸਚੁ, (ਸੱਠ? 



ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਗੰਰਾਗ? ਮਹਲਾ (੧/ਨਲਾ) ੫(ਪੰਨਵਾ? ॥ 

ਉਦਮੁ (ਉਸ? ਰ ਕਰਿ, (ਕਠ) _ਹਰਿ(ਰਰ? ਜਾਪਣਾ, 
ਉਪਰਾਲਾ, ਆਹਰ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ _ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 

ਵਡਭਾਗੀ, __ ਧਨ(ਹਨ) ਖਾਟਿ(ਕਾਟ)? ॥ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ (ਰਸ ਧਨ _ ਖੱਟ, ਕਮਾ 
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ਸਚੇ (ਸੱਠ) ਸਚਾ।(ਸੰਦਾ) ਥਾਨ (ਕਾਨ) ॥ 

ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ - ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਅਸਥਾਨ, ਟਿੱਕਾਣਾ 

...(ਵਾਹਹਿਗੁਰ) ਦੀ ਕਾਤਸ਼ਾਗੀ ਸ਼ਟਾ-ਸੰਥਰ' ਨ, (ਓਸ਼ਟਾ) ਹੁਕਆ ਅਟਲ ਨੰ, ਰਿ 

ਸਗ 

ਸਚੀ(ਨੱਲੰ) ਕੁਦਰਤਿ(ਕੁਦਰਤ) ਧਾਰੀਅਨੁ ,(ਹਾਨੰਅਨ? . 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ____ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜੀ,ਬਣਾਈ 

ਸਚਿ(ਨੱਚ? ਸਿਰਜਿਓਨੁ(/ਨਗਨਓੰਨ) ਜਹਾਨੁ(ਜਹਾਨ? ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸਿਰਜਿਆ,ਰਚਿਆ ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ 

.-- (ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੰ) ਸੱਤਾ-ਸ੍ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਰਲ ਅਤੇ /ਡਰ_ਨਣੀਵ-ਸ਼ੰਚ ਸੱਨਾਰ` ਨੂੱ` /ਨਰਨੀਆ”... 

ਨਾਨਕ, ਜਪੀਐ ਸਚੁ।ਨੱਓ? ਨਾਮੁ ,(ਨਾਨ? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਿਮਰੀਏ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਹਉ (ਹਉ? ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ਕੁਰਾਨ” ॥੪॥੧੬॥੮੬॥ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ / ਹਨੰਲ਼ ਸਾ-ਸੈਰ (ਵਰ? ਨਾਮ ਮਨਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮਿ 

ਮ਼ਟਾ-#ਦਾ ਕੁਰਲਾਨ ਲਾਂਟਾ ਹਾਂ/ 

ਹੈ/ ਵੱਡੋਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਹਨਆ/ (ਪ੍ਤੂ? ਨਾ# ਲਖਣ' ਦਾ ਉੱਟਨ' ਕਗ, ਕਰਿ ਹਨ ਲਾਂ ਕਾਣੀ ਬੱਟ ਲੀ. 



ਸੰਤਸੰਗਿ(ਸੰਤਸੰਨ? ``_`ਹਰਿ।ਹਰ? ਸਿਮਰਣਾ, 

ਮਲੁ(ਮਲ) ਜਨਮ ___ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟਿ(ਕਾਟ? ॥੧॥ 
ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ ਜੂਨ, ਜੀਵਨ ਜੂਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੱਟ ਲੈ 

---9;6%ਰ' £ਰਸਲ਼ਾੰ ਦੀ ਸੱਨਤ ਰਾਨੀ, ਹਗਾੰਂ #ਅਰਨ ਕਰ) ਚ 

ਮਨ ਮੇਰੇ, `-ਰਾਮ ਨਾਮੁ।ਨਾਨ? ਜਪਿ(ਜ੦) ਜਾਪੁ (ਨ? ॥ 

--<ਹ 4 ਹੈਨ ਮਨਾਂ/ ਢਗੰਹੇਗੁਰੂ ਨਾ# ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ /ਨੈ#ਰਨ ਕਰ... 

ਮਨ ਇਛੇ(&ਡ) _ ਫਲ, ਭੂੰਚਿ(ਭੱਨ) ਤੂ, (ਡੂੱ? 
ਚਿੱਤ ਇੱਛਤ, ਭਾਉਂਦੇ ਲਾਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੱਕ ਤੁਸ਼ੀਂ 

_` ਸਭੁ (ਸਭ) ਚੂਕੈ _ ਸੋਗੂ(ਮਗ) ਸੰਤਾਪੁ (ਸੰਤਾ? ॥ __ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗ਼ਮ, ਮਾਤਮ ਦੁਖ਼, ਕਲੇਸ਼ ਠਹਿਰਾਉ 

-. (ਕੱਦਗਾੰ ਰਾਗੀ? #ਨ-/ਏੱਛਤ' ਫਲ .ਡੱਓ, (ਭਾਵ ਨਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗ; ਸਿ ਦੀ 
ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਕਲੋਸ਼' %#ਕ' ਲਾਣਲੇ... 

ਜਿਸੂ(ਨੈਲ) ਕਾਰਣਿ (ਕਾਰਣ) ਤਨੁ (ਤਨ) ` ਧਾਰਿਆ, 
`ਜਿਹੜੇ ______- ਕਾਰਨ, ਮੰਤਵ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ) ਡਿਠਾ।/#ਨਾ? ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ॥ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗ, ਸਾਥ 

-(੍.ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦ) ਐਸ ਮੰਤਵ ਲਲੀਂ ਹਾ ਸ਼ਗੰਰ ਪਰੈਆ ਨੰ (ਨਨਨਨਨ ਲੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਲਾ | 
ਨੂ (ਆਪਣੇ)? ਅੱਗ-ਸੱਹ ਫੇਖ /ਲਿਆ ਹੈ... 

| `_ ਜਲਿ(ਜ਼ਲ) ਥਲਿ(ਸ਼ਲ) ਮਹੀਅਲਿ(ਨਨੰਅਲ)? ਪੂਰਿਆ, 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪੂਭ੭ ___ ਆਪਣੀ ਰ੍ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) ____ ਨਿਹਾਲਿ(ਨੋਹਾਨ? ॥੨॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ____ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਸੰਨ 



ਅੰਕ ੪੮ 

... ਪੰਭੂ-ੱਦਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਹ ਮਣ ਆ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੈ' ਵਨ੍ਨਨ? ਲਲ /ਵੋਲ, ਧਰਤੀ /ਵਲ, ਨਾੜ /ਵੈਲ; 
ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ 2, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅਪਣੀ ਜਾਗੀ ਰਨਾ ਨੰ? ,ਕੁਧਾ-ਉਸਣੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖ' ਕੇ ,ਨੈਰਾਲ 
ਹੱਲਾ ਨੰ... 

ਮਨੁ (ਮਨ? ਤਨੁ(ਤਨ? __ਨਿਰਮਲੂ (/ਨੈਰਮਲ) ਹੋਇਆ, 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ (ਸਾਰ) ` __ ਪਰੀਤਿ(ਪਗੰਤ) ॥ 
ਲਗ ਗਈ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਿਆਰ 

... (ਕੱਟੀ ਦਾਗਲੇਆਂ ਦ) ਸਣਾ-ਸਝੈਰ` ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ “ਗੀਤ ਲਗਾ ਲਈਂ ਹੰ, .ਐਜ ਰਨ ਉਹ ਦ? ਮਨ 
ਅਤੇ ਤਨ ਪਵੈੱਤਰ ਹਂ /ਨਿਆ ਹੈ... ਰ੍ 

ਚਰਣ _. ਭਜੇ ਲਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ, 
ਪੈਰ ਧਿਆਏ, ਸਿਮਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਭਿ(ਨਭ) ਜਪ ਤਪ __ ਤਿਨ(#ਨੂ? ਹੀ ਕੀਤਿ(ਕੰਤ੭ ॥੩॥ 
ਸਾਰਾ ਜਾਪ ___ ਤਪੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ __ ਸਿਰਫ਼ __ਕੀਤੀ ਹੈ 

-. (ਨੈਨਾ 2? #ਕਾਲ £ਰਥ' ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਟਾ /ਨਆਨ' ਹਗਰਆ ਹੈ, (ਡਾਟ ਪ੍ਰਡੂ-ਯਾਦ ਆਪਣੇ /ਹੈਰਟੇ /ਦੇਲਾ 
ਦਲਾਲ 2, ਆਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤ੪ ਕਰ ਲਈ ਹਨ:.. 

ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ _ ਮਾਣਿਕਾ, 
ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ . ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲਾਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ(ਅ8ਤ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ਇੰ ਨਾਉ ਨਾਉ? ॥ 
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

--- (ਪੂੰਝ ਭ#ਰਨ ਕਰਨ ਵਹੱਲਆਂ ਲਣ? ਵਹੰਹੇਗੁਰੂ' ਦਾ ਅੰਗਤ ਨ#' ਗੀ ਰਤਨ; ਨਫਾਹਰਾ ਅਤੇ #ਮਠਕਾ ਅਗ 

ਕਮਿਤੰ ਭਰ ਹਨ:.. 

ਸੂਖ ਸਹਜ(ਸਟੈਜ/ ਆਨੰਦ ਰਸ, 
(ਆਤਮਿਕ) ਸੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁਆਦ 

ਜਨ ਨਾਨਕ, ਹਰਿ(ਹਰ? ਗ੍ਰਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥ 

ਦਾਸ __ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) _ ਪ੍ਰਭੂ _______.__ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਗਾਇਨ ਕਰ 
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... ਦਾਲ ਨਾਨਕ (ਆਟਾ ਹੈ, /ਕ ਵਾਹਗੁਰੂ /ਨੈ#ਰਨ ਆਤਨੀਕ? ਨੁੱ£, ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਓ ਅਤੇ (ਰ5$) 

ਅਨਦ ਦੋਣ ਫਾਝਾ ਸੁਆਟ ਹੈ, (/ਏਸ' ਲਈਂ ਹਨੇਸ਼ਾ? ਪਰਸਾਤਮ ਗੁਣਾਂ ਟਾ ਨਹਏਨ ਕਠ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਅਹਲਾ) ੫(੫ੰਨਿਵਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸੋਈ ਸਾਸਤੁ,(ਸ਼ਾਸਤ) _. ਸਉਣੁ(ਨਨੰਣ) ਸੋਇ, 

ਉਹੀ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜੋਤਿਸ਼-਼ਾਸਤਰ ਉਹੀ 

ਜਿਤੁ (ਲਤ) ਜਪੀਐ __ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥ 
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਅਰਾਧੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ 

...(ਨੌਨੇ ਲਈਂ ਅਸ਼ਲ /ਏਚ)? ਉਹੀ ਹਰ#-ਸ਼ਾਨਤ੍ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੀ ਨੱਤਸ਼-ਸ਼ਾਲਤੁ 2. ,ਨਸ਼` ਰਾਠੀ' ਹਨੀ ਟਾ 
ਨਾਮ /ਨਮਰਨ ਕੀਤਾ ਲਾ ਕੰ... ਰ੍ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁਰਿ।ਨੁਰ? ਧਨੁ (ਹਨ? ਦੀਆ, 

ਪੈਰ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ 

ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ (/ਨੋਲਾਵ”? ਥਾਉ (ਖਾਉ? ॥ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰ ਟਿੱਕਾਣਾ, ਥਾਂ 

ਤੀ ਚਰਨਾ-ਕੰਵਲ ਰੂਪਾਂ ਧਨ ਬਖ਼ਸ਼ਾ /ਏੱਤਾ ਹ, (ਨੰਨੂੰ? /ਨੈਥਾਵੇ' ਨੂੰ (ਤਾਂ ਸਮਡੰ? ਵਾਂ ਮਲ 

ਗੰ ਹੀ... 

ਸਾਚੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਸੰਜਮੌ, 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਾਂਸ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ 

ਆਠ ਪਹਰ।(੫7ਨਰ) ਗੁਣ ਗਾਉ (ਜਾ? ॥ 

ਅੱਠ(੮) ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 

..-ਹਣ' ਨੰ" ਅੱਠ ਘਹਗ, (ਭਾਵ ਰਰ ਨੰ? ਵਾਰ ਏ ਕਣਾਂ ਵਾ ਕਾਹਨ ਕਰਾ ਹਾ /ਏਹੋ ਸੰਗੀ ਭੁੰੀਂ ਹੈ, 
ਅਤੇ ,ਏਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਉਣ?-ਕਹੈਣਨ ਰੀ... 

ਕਰਿ (ਕਰ) ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ(ਪਭ) ਭੇਟਿਆ, 

੪%੭੧੯੦੭੭੫<੧੦੧੦੧੦੦੭੦ ੭੧੪੧੪ =.ਛ ੨੪ ਦਾ 

(੧ਨ੭(੭੦੧੦੬੧੧੭ ਾ। 



ਮਰਣੁ (#ਰਣ) ਨਨ? __ ਆਵਣੁ (ਆਵਣ)? ਜਾਉ ॥੧॥ 

---(#5 ਗਰ ਟ?$? ਕਰਾ ਕਰਕ, (ਨਨ? ਪਰਮਾਤਮਾ #ਨਾ ਐਆ %ਤੇ (ਨੌਰਾ? ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਨਫਣ 
ਨੱਕ ਆ ਨੰ... ਰ ਰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ, 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 

ਹਰਿ(ਹਠ? ਭਜੁ (ਭਨ) ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗਿ(ਨੰਨ)? ॥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਾਧ, ਸਿਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ __ ਰੰਗ ਵਿਚ, 

---ਹੈ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਸਦਾ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ) ਰੰਗ ਵਿਚ (ਭਿੱਜ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ । ... 

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ (ਅਤਰ) ਰਵਿ(ਰਵ) ਰਹਿਆ, 
ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ __ ਅੰਦਰ ਵਸ, ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਸਦਾ ਸਹਾਈ _ਸੰਗਿ(ਨੰਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

.-. (#ਕਾਲ ਪਰਲ?) ਹਰ /&ਕ' /ਨੋਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ /ਹੈਹਾ ਨੰ, ਅਤ) ਸ਼ਟਾ ਅੱਗਾ-ਸੰਗ ਹੱਕੇ ਸ਼ਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਸੁਖਾ(ਨ੪? ____ ਕੀ __ਮਿਤਿ(#ਤ) ਕਿਆ ਗਣੀ, 
ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ __ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਗਿਣਾਂ 

ਜਾਂ(ਨਾਂ) ਸਿਮਰੀ(ਨਮਗਾੰ? ਰ ਗੋਵਿੰਦ (ਐ€ੰਦ? ॥ 

ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ ______ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ 

..#ਦ' ਨ ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਦਾ #ਨਨਰਨ' ਕਰਦਾ ਹ£ ਤਾਂ (/ਏਤਨਆ) ਠੁਲ਼ੀਆਂ ਪੌੜੇ (ਪੂਝੂ ਵਲ ਝਕਨ਼' ਹੱ 
ਹਨ; ,ਕ' ਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਠਂ ਆਣਤਾੰਂ #ਵ ਕਰਾਂ? (ਭਾਵ ਨੰ” ਉਨੂੰ ਦਾ ਅੰਦਾਫ਼ਾਂ ਨਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ)... 

ਜਿਨ(/ਨਨ? ਚਾਖਿਆ, __. ਸੇ ਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ, 

ਜਿਸਨੇ ਚੱਖਿਆ, ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਉਹ __ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਉਹ ਰਸੁ(ਰਨ) ਜਾਣੈ ਜਿੰਦੁ/#ੰਟ) ॥ 
ਓਹ,ਅਨਯ ਪੁਰਖ _ ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ ਜਾਣਦੀ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ` ਜਾਨ, ਜਿੰਦੜੀ ` 



[| ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁਣਵਤੀ, 
][ _ਜੀਭਾ ਰ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਗੁਣਮਈ 

ਕੌ ਇ ਨ(ਨ? ਪੂਜੈ ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ॥ 

`...ਲੇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਹੈ, ਸਾ ਭੰਦਗਾੀੰਂ ਕੱਤ 2, ਏਹੀ ਰੋਆਂ ਦਾ ਰਾਲਾ ਹੈ... 

੧3% 

...(ਪੁਝੂ ਨਮਰਨ` ਦਾ? ਅਨੰਦ ਉਠੀ ,ਨਂਦ ਅਨੁਭਦ' ਕਰਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਤ ਹੈਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਨ /ਏਨੇ ਨੂੰ” 

ਦਸਿਆ ਹੈ, /ਏਸ ਦਾ ਨੁਆਦ #ਆਹਣੇਆ ਹੈ... 

ਸੰਤਾ(ਸੱਤਾਂ? ਸੰਗਤਿ।ਸਗਤ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ 

ਸਾਧੂਆਂ, ਸੱਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ___ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪਡ) ਪ੍ਰੀਤਮੁ (੧੩੦੭ ਬਖਸਿੰਦੁ(ਕਖਨੰਟ? ॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਾਹਿਗਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ 

..-ਝਥਸ਼ਣਹਾਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਤਿਆ, ਨਆਾਧਾ-ਸੱਗਤ ਦੁਆਰਾ /65' /ਵਰਾ ਵਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਜਿਨਿ।/ਨਿਨ੍੭ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਡ) ਆਪਣਾ, 

ਜਿਸਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦੁ(ਨ#ਦ? ॥੨॥ 

ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਨਰਾਂ ਦਾ ਇੰਦ, ਰਾਜਾ 

ਅਉਸਰਿ,(ਅਸਰ), ਹਰਿ(ਹਰ)? _ ਜਸੁ, (ਜੱਸ? ਗੁਣ ਰਮਣ ਜਿਤੁ ,(ਐਤ) 

ਕੋਟਿ।ਕੱਟ) ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ (/£ਸ਼ਨਾਨ)? ॥ 

ਜਿਹੜੀ #ਨੰ' /ਵੋਚ ੪ਰਮਆਾਤਨਾ ਲੀ ਵਡਿਆਈ) ਅਤੇ ਗੁਣ ਨੈਨਨੇ ਜਾਣ, (ਸਨਡ ਉਸ ਫੋਲੋ? ਕਰੰੜਾਂ (ਤਨਰਲਾਂ 
ਏ) ,/ਏਸ਼ਨਾਨਾਂ ਛਾ /£ਲ਼ਨਾਨ 2 /ਨ%... 

...ਜੋ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੁਣ ਨਗਨ ਕਰਣਾ ਹ, ਉਹ ਗੁਣਵਤਾੰ ਹ, ̀ਨੌਡ ਕੱਲੀ ਵੀ ਦਾਨ-ਹੁਨਿ ਲਾ ਨੂ ਰਗ 
ਪੁੱ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ /ਏਸ ਗਲ ਦਲ) ਸ਼ਰਾਲਗੀ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦਾ)... ਲੀ 
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ਦ੍ਰਿਸਟਿ(/ਨਟ)? __ ਧਾਰਿ, (ਹਾਰ) ਮਨਿ(ਮਨ) ਤਨਿ(ਤਨ? ਵਸੈ, 
(ਕ੍ਰਿਪਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ . ਧਾਰਕੇ, ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ (੪੦੩੭ ਮਿਹਰਵਾਨੁ(/ਮਹਰਵਾਨ? ॥ 

ਦਿਆਲੂ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ___ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ 

...ਕ੍ੋਾ ਦੀ /ਊਸ਼ਟਾੰ ਧਾਰ ਦੇ /£ਆਲੂ ਅਤੇ #ਹਰਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ; ਅਨ ਅਤੇ ਤਨ' #ਚ਼' ਵਨ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ(ਡ੭ ਧਨੁ(ਪਨ) ਤਿਸ ਦਾ, 
ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਦੌਲਤ ਉਸੇ ਕਾ 

ਹਉ (ਹਉ? ____ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ (ਕੁਰਬਾਨ? ॥੩॥ 
ਮੈੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕੇ, ਬਲਿਹਾਰ 

...ਡਹ #ਦ, #ਗੀਰ ਅਤੇ ਦੱਲਤ (ਸਭਾ ਕੁੜ) £ਸ਼ (ਪਰਨਾਤਨ? ਦਾ ਨੰ ਨ. ਹੰ' ਸਠ-ਨਦਾ ਉਸ ਤੱ ਯਲਹਾਰ' 
ਸਾਂਦਾ 77... 

ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਰ੍ ਨ।ਨਾ? _ਵਿਛੁੜੈ, ਰ੍ 

ਜੁੜਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਖੜਦਾ 

ਜੇ ਮੇਲਿਆ ਕਰਤਾਰਿ(ਕਰਤਾਰ? ॥ 

_ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ 

-../ਜੱਨਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਰਸ ਨੇ (ਆਣੇ ਨਾਲ) ਸੋਲ ,ਨਆ' 5, (ਉਂਹ ਨ? //ਨਿਆ ਗਇਆ, ਕਦੋ ਨਹੀੰ 
/ਨੈਸ਼ੜਦਾ.. 

ਦਾਸਾ(ਦਾਸਾਂ? ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟਿਆ, 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

'ਸਾਚੈ ਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ(ਨਰਜਣਹਾਰ? ॥ 

---#ੰੱਦਾ #ਓਰ /ਨੈਰਜਣਹਾਰ (ਵਹਹਗੁਨੂ? ਨੰ #ੰਵਕਾਂ ਦੇ (ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੋ? #ਹਨ ਕੱਟ /£ਤ3 ਹਨ... 

_ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ(ਮਾਰਗ) ਪਾਇਓਨੁ , (੫7ਏ#ਨ) 
ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਤੇ ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 
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(੬ ੧੩ ਆ ਉ# 

ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ(ਨਾਂ? ਬੀਚਾਰਿ(ਲੰਜਾਨ? ॥ 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 

...(#ਤੇ ਅਕਾਲ ੪ਰ੩' ਨੰ) ਰੀਨਿਆਣਆ ਠੁ/ਨਆਣੀਆਂ ਦਾ /ਵੇਜਾਰ ਨਾ ਕਗ/ਇਆਂ ਹਏ%? _ਡੁ/ਨਿਆਂ 

ਨੀਟਆਂ ਨੂ” (ਆਧ' ਗੰ “ਰਨਾਤਨ? ਆਰਗਾ ਤੰ ਘਾ /ਇੱਤਾ` ਹੈ... ਰ 

ਨਾਨਕ, ਤਿਸੁ(/੬ਨ? ਸਰਣਾਗਤੀ , (ਸਰਣਾ?) 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਰ੍ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ, ਪਨਾਹ ਵਿਚ 

ਜਿ(ਜ? ਸਗਲ ਘਟਾ(ਘਟਾਂ? ਆਧਾਰੁ(ਆਧਾਨ? ॥੪॥੧੮॥੮੮॥ 

ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

--ਹ/ ਨਾਨਕ/ (7? ਉਸ (ਵਹੰਹੇਗੁਨ? ਦੀ ਡਰਣ' /ਵੇਚ ਆਏਆ ਹ ਨੇਂ ਸਾਨ (ਜੀਵਾਂ 2? /ਇਲਾਂ ਦਾ ਓਟ 
ਆਸਲ਼ਰਾ ਹੈ / 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਿਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਆਨਲਾ? ੫(੫ੰਜਵਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਰਸਨਾ ਸਚਾ।ਸੱਠਾ) ਸਿਮਰੀਐ, 

ਜੀਭਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਜਪੀਏ, ਅਰਾਧੀਏ 

ਮਨੁ (ਨਨ) ਤਨੁ (ਤਨ ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੈਰਮਲ/ ਹੋਇ॥ 

ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

_.ਰਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸ਼ੋਰ (ਅਕਾਲ ਪਰਸ) ਨੂ ਨੈਮਗੀਏ, #ਸ਼ ਨਾਲ #ਨ ਅਤੇ ਤਨ ੰਵੈੱਤਰ' ਹੈਂ ਜਾਏ 

ਹਾਨੋਂ... 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ , 

ਮਾੰ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤੇ 

ਤਿਸੁ(£ਸ? ਬਿਨੁ (ਨਨ? ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾਂ? ਕੌਇ॥ 
ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

...(ਇਨਆਂ /ਵੈਲ) ੭ /£ਓੰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਬਹੁਤ ਆਕਾ-#ੰਝੰਨੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; (ਪਗ) ਉਸ (ਵਾਹੈਗੁਰੂ) /$ਨਾਂ ਹਰ 
ਕਈਂ ਵੀ (ਅਨਲ /ਹੈਸ਼ਤੰਟਾਰ)? ਨਹਾ” ਹੰੱਦਾ:.. 

&੯7੪੦€੪੩੭੨੪੮੭੯੧੫੧੭੧੭॥੭੬੭੬੭੬34੪੪੨੪੨੪੨੪੭==੩੪੦੬੦੪੫੦=੪੨੪=੧੨੦੫੦-੪੦===-=<<= ਵੀ 
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ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ 

ਚਸਾ ਰ __ ਨਨ? ਵਿਸਰੈ ਸੋਇ॥੧॥ 
ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੀ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਭੁਲਦਾ ਉਹ 

...ਲੰ (ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਸ਼ਾਡੇ 2? ਆਪਣਾਂ #ਰਘਾ ਕਰ ਟੰਫ, ਤਾਂ ਉਹ (ਨਾਡੇ /ਨਰਠੇ /ਵਡੰੱ? /ਫ਼ੈਨ` ਭਰ ਲਲਾੰ 
ਦਾ ਨਠਾੰ” /ਵੈਸ਼ਰਟਾ... 

ਮਨ _ ਮੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਸੇਵਿ।ਸੰਵ? ਜਿਚਰੁ (/ਨਿੱਦਰ) ਸਾਸੁ(ਸ਼ਸ? ॥ 

ਚਿੱਤ __ ਆਪਣੇ ____ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਹ 

...ਹ./ ਨੰਨੇ #ਨਾ/ (ਲਣੱ' ਤਕ ਦੋਨਾ /ਫਚ) ਸਿਆਲ (ਚਲਦਾ ਹਨ), _ਸ਼ਟਾ-ਅੰਕਰ ਢਾਹਓਿਗੁਰ ਟਾ /ਨੈ#ਰਨ 

ਕਾਰ... 

ਬਿਨੁ ।/ਸਨ? ਸਚੇ ,(ਸ੦) ਸਭ ___ ਕੂੜ (ਭੁੜ੭ ਹੈ, 
ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਸਾਰਾ __ ਝੂਠ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੁ (/ਨਨਾਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਆਖਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਠਹਿਰਾਉ 

,ਨਫ-ਨਰ ਵਗ ਤਨ (ਨਰ ਾਂ ਡ ਮਏਆੀ ਪਰ) ਭਲ & #ਤੇ ਆਸ਼ਰ' ਨੂੱ` ਸਭਾ 

ਕੁੰਡ ਤਨ ਨਾਲਾ... 

ਸਾਹਿਬੁ (ਸਹੇੜ) ` ਸੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ 

ਤਿਸੁ।£ਸ? ਬਿਨੁ /ਨ) ਰਹਣੂ ( ਗਹੇਣ) ਨ।(ਨਾਂ? ਜਾਇ॥ 

ਦਲ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

ਹਰਾ #ਕਾਲ ਰ# (੫੦੦) ਪਾਵੈੱਤਰ 2, (ਨ? ੬੭ ਤੱ #ਨਾਂ (ਜੰਵਤ? ਨਗ ਗੰ? ਸਕਦਾ... 

ਮੇਰੈ __ ਮਨਿ(#ਨ? ਤਨਿ(ਤਨ? ਕੁਖ।ਡ&) ਅਤਿ(ਅਤ) ਅਗਲੀ, 

ਆਪਣੇ _ ਮਨ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ)ਇੱਛਾ __ ਅਤਿਅੰਤ ਬਹੁਤ 



ਕੌਈ ਤੁ ਆਣਿ(ਆਣ? 

ਕੋਈ ਇਕ ਆਣ ਕੇ 

ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ॥ 

ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ` ਮਾਂ 

...ਹ/ ਮੋਗਾ ਆੱ/ ਮਨੋ ਅਨ ਅਤੇ ਤਨ /ਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਲਾਪ' ਦੀ ਭਹੁਤ' /ਇਆਦਾ ਡੁੱਖ ਲਗੀ ਹੱਈੰ ਹੈ, _ਨੰਨੂੰ ਕੱਛਾੰ 

ਆਣਲੇ (ਉਸ ਨੂੰ` ਲਾ ਦੇਵੋ)... 

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ(ਕੁੰਡਾ? 
ਚਾਰ,ਚੌਂਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 

ਸਹ(ਸ਼ਹ? ਬਿਨੁ (ਨਨ) 
ਪਤੀ, ਕੰਤ ਬਿਨਾਂ 

ਭਾਲੀਆ, (ਡਾਲਆਂ? 
ੱਡੀਆਂ 

ਅਵਰੁ (ਆਵਨ? ਨ।ਨਾਂ? ਜਾਇ॥੨॥ 

ਹੋਰ `_` ਨਹੀਂ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ 

---(2? ਚਾਰੇ -/ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੂੱਡ ਲਈਆਂ ਹਨ, (ਪਰ ਪ੍ਰਡੂ? ਕੱਤ ਤੱ“ /ਨੈਨਾਂ ਹੱਨ ਕੱਟ /ਟਕਾਣਾ ਨਹ 
(/੭/ਨਆ)... 

ਤਿਸੁ(ਸ) ਆਗੈ 

ਉਸ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ 

ਮੇਲੇ 

ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ 

ਅਰਦਾਸਿਂ।ਅਰਟਾਲ) ` ਕਰਿ,(ਕਰ) 

ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰੋ 

ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਨ? ॥ 

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

...(ਹੈ/ #ਨਾ/ /ਫੈਰ) ਓਨ' (ਲਤਗੁਰੂ)? ਅੱਠ ਲੱਟੜੀਆਂ ਕਰ, #ਹੜਾ ਕਰਤਾ ਘਰਲ' ਨਾਲ ਨੌਲ /ਇਦਾ ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਨ? 

ਪੂਰਾ ਜਿਸੂ।/ਨੇਨ? 
ਪੂਰਨ ਜਿਸ ਦਾ 

ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ, 

ਦੇਣਹਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਭੰਡਾਰੁ (ਭੰਡਾਰ? ॥ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

--.ਆਤਗੁਰੂ' (ਵਾਹੰਹਗੁਨੂ)? ਨਾ# ਦੀਆ ਦਾਤਾਂ #ਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ਼ਟਾ ਭੱਡਾਰਾ (ਸਟਾ) ਭਰਗੂਂਰ' (ਰ/ਹੰਦਾ) 

ਸਾਲਾਹੀਐ, 

ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ 
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ਅੰਤੁ (ਅਤ) ਨ।ਨਾਂ) ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ) ॥੩॥ 

...(%ਰਮਾਤਸਾ ਦਲ) ਨਟ-ਸਦਾ /ਸੈਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕੀਏ, ਨੈਨ ਦਾ ਕੱਠੀ ਅਤ ਨਹਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੀ ਕੱ ਹੱਟ 

#ੱਨਾੰ ਹੰ... ਰ੍ 

ਪਰਵਦਗਾਰੁ (ਘਰਵਦਨਾਰ) ਸਾਲਾਹੀਐ, 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ 

ਜਿਸ ਦੇ __ ਚਲਤ ਰ੍ ਅਨੇਕ ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਕੌਤਕ, ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਬੇਅੰਤ 

(ਓਸ) ੪ਾਲ਼ਣਹਾਰ ਦਾ /ਨੈਫ਼ਤ ਨਲਾਹ ਕਗੀ£, ਨੈਸ` ਟੇ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ /ਵਲ? ਲਅਤ' ਕੱਤਕ ਹਨ... 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ, 

ਏਹਾ ਮਤਿ(#ਤ) ਵਿਸੇਖ(/ਵਨ੨) ॥ 

ਇਹੋਂ ਸੋਚ,ਅਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

....ਟੰਗਾੀ ਉੱਤਸ' ਨੱਡ' ਹੈ, /ਕਾਂ .ਸ਼ਵ-ਸ਼ਦਾ (ਅਕਾਲ ਰਖ ਨੂ? ਨੈਮਗੀਟੀ... 

ਮਨਿ(੭ਨ) ਤਨਿ(ਤਨ? ਮਿਠਾ ਤਿਸੁ (/ਤਸ) ਲਗੋ, 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਉਸ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸੁ(ਨਸ) ਮਸਤਕਿ ,(ਮਲਤਕ) ਨਾਨਕ, ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ! (ਭਾਗਾਂ ਦੀ) ਲਿਖਤ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ #ਸ' ਦੇ ਮਲਤਕਾ ਤੰ (ਰੱਝ' ਵਲ ਨੰ ਭਾਗਾਂ ਇਨ) ਲੋੜ (ਨਲ)? ਹੁਏ ਹਨ, ਓਨੇ ਨੂੱ` ਨੀ ਮਨ 

#ਤੈ` ਤਨ /ਫੋਚ' (ਦਾਨਨੇਗਾਰੂ ਦਾ /ਨੈਮਰਨ) ਅਨੱਦਦਾ/ਡਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? _ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਅਨਲਾ) ``੫(੫ੰਜਵਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸੰਤ ਜਨਹੁ(ਜਨਹ? ਮਿਲਿ।ਨਲ) ਭਾਈ ਹੌ, 

ਸਾਧੁ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਹੈ! 
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ਸਚ(ਸ਼ਦ? ਨਾਮੁ।ਨਾਨ? ਸਮਾਲਿ(ਸਰੀਾਲ” ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸਿਮਰ 

,.-ਹ/ ਡਰਾਵ,' ਸ਼ਾਧਾ-ਮਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੰ, ਸ਼ਟਾ-ਅਝੈਰ (ਫਗਹਗੁਰ) ਦੇ ਨਾ%` ਨੂੱ` /ਨੈਮਰੰ... 

ਤੌਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ, 

ਸਫ਼ਰ ਖਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿੰਦ ਦਾ 

ਐਥੈ ਓਥੈ __ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ॥ 

ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਾਥ, ਸੰਗ 

(ਆਪਣ?) ਲੰਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ (ਨੈਮਰਨ ਰੂ&?? ਸਰ ਖ਼ਰਰ' #ੱਨੇ ਲਵੇ; /ਨਹੜਾ ਲੱਕ ੫ਰਲੰਕ` /ਵੋਚਾ 
(ਸਹਾਈ ਹੱਫੇਨਾ)... 

ਗੁਰ ਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ, 

_ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ, ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ 

ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ)? __ ਨਿਹਾਲਿ(ਨੋਹਾਲ? ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ ਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਵੇਖੇ 

(4੦ ਲਟ? ਅਕਾਲ ਮਰ&' ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਆਾ-/ਊਸ਼ਟਾੀ ਨਾਲ ਵੇ8. ਤਾਂ “ਰਨ ਸਤਗੁਰ ਪਾਨ (ਨਾ#-ਤੰਸ਼ਾ? 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ... 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ) ` ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ? ` ਤਿਸੁ (ਨ) ਹੋਵੈ, 
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ __ ____ਦਇਆਲੁ(ਦਟਆਲ) ॥੧॥ 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿਹਰਵਾਨ 

| 

ਹ ..(ਨੰ? ਐਲ ਉਤੋਂ (ਨਉਫ? ,ਨਰਰਵਾਨ ਨਾਵ ਵਿ ਗਿ 
ਹ  _ਸਾੱਟਾਂ ਰੰ... 
ਰਿ 

1 ਮੇਰੇ ਮਨ, 
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ਗੁਰ ਰ੍ ਜੇਵਡੁ , (ਜੰਵਡ? ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨਨ? ਕੌ ਇ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

--ਹ/ ਨਰ ਮਨਾ / ..ਆਤਗਰੂ' /ਨੱਡਾ (ਭਾਵ ਝਰਾਲਰ) ਹਰ . ਕੱਲੀ ਨਠ.. 

ਦੂਜਾ ਥਾਉ , (ਥਾਂ? ਨਨ ਕੌ ਰ੍ ਸੁਝੈ, (ਨ2) 
ਦੂਸਰਾ ਥਾਂ, ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ___ ਕੋਈ ਰ ਸੁੱਝਦਾ, ਦਿਸਦਾ 

ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ(ਸ6) ਸੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ, ਜੋੜਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ . _ਉਸ ਠਹਿਰਾਉਂ 

.-.(ਨੌਨੂੱ` ਗਤਨੁਉ ਤੱ” /ਇਨਾ? ਟੁਸ਼ਰਾ ਕਈ ਥਾਂ ਨਹੀੰ ਨੁੱਡਦ `(ਕੰਵਲ? ਆੱਤਗੁਰੂ ਗੰ ਉਨ ਸਦਾ ਸਭਰਾ 
(ਵਾਹੰਹਿਗੁਣੂ ਨਾਲ) ਨੰਠੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ... ਰ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ` ਤਿਸੂ(//ਤਸ) ਮਿਲੋ, 
ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ _____ ਉਸਨੂੰ _ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜਿਨਿ(ਨਨੂ? ਗੁਰੁ (ਨਨ? ਡਿਠਾ(ਡਠਾ? ਜਾਇ॥ 

...ਭੈ` ਵਸਤੂਆਂ ਉਨਾ ਨੂ ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਇਆਂ ਹਨ; ਨਹਾ ਨੇ ਨਾਕੇ.ਅਤਗ੍ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਛੰਦਾਰ' ਕੀਤੋ ਹਨ:.. 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨ(/ਨੇਨ੍ਹ) ਮਨੂ(ਮਨ) ਲਗਾ, (ਲੱਨਾ) 

ਸਤਿਗਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ _ ਜਿਸਦਾ _ਚਿੱਤ _____ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ 

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ॥ 
ਉਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ _ਹੈ!ਮਾਂ ਦਾ 

_..ਨੋ/ ਸੋਲਾਂ ਆਂ/ ਉੀੰ ਵੱਡੇ ਨਲੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਹਾਂ ਦਾ /ਓਤ ਅਤੇਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਨਾ ਲੁੜਾ /ਨਆ ਹੈ... 

ਗੁਰੂ (ਨਰ) ਦਾਤਾ, ਸਮਰਥੁ (ਸ਼ਰਨ? ਗੁਰੂ ,(ਨਰ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣਹਾਰ ਯੋਗ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 

. ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਸਭ ੍ ਮਹਿ(%? ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 

ਨ ੩ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇਆ, ਅਭੇਦ 
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...ਨਉਗੁਰੂ' (ਨਭਾ ਕੁਝ ਦਾ? ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਓਗੁਰੂ` (ਨਭਾ ਕੁੜ ਕਰਨ ਏ? ਸਮ਼ਰੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ' ਸਾਰਿਆਂ 

/ਦੇਲਾ ਲਨ ਹੈ... 

ਗੁਰੁ (ਨਨ) ਪਰਮੇਸਰੁ ,(ਪਰਮੇਸ਼ਨ? ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ , (ਪਾਰਕ੍ਹਹਨ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ _ - ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਗੁਰੂ, (ਨਰ? ਡੁਬਦਾ (ਡੁੱਝਦਾ) ਲਏ ਤਰਾਇ॥੨॥ 

...#ਤਗੁਰੂ` ਪਟਲ਼ੌਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਆਤਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਤੋਗਰੂ' (ਭਵ ਸ਼ਾਲਰ' /ਵੋਲ) ਡੁਲ/ਏਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਲੰਦਾ ਹੈ... 

ਕਿਤੁ (ਕਤ) ਮੁਖਿ(ਨ੩) ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਸਾਲਾਹੀਐ, 
ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ (ਨਮਰਨ)? ॥ 
ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਸਥੱਥ, ਕਾਰਨ ਯੋਗ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ 

... (ਨਸੇ ਛ6ਫਰਾ-ਰੂਘ)? ਆਤਗੁਰੂ ਦੀ ਨੰ ਕੈਹੜੇ ਨੂਹ ਨਾਲ, (ਅਤੇ ਵੇ? /ਨੈਫ਼ਤਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱ 
ਕਰਣ-ਕਾਰਣ ਨਮਰੱਡ ਠੰ... ਹਮ 

ਸੇ ਮਥੇ (ਮੱਧ? _ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ, 

ਉਹ ਮਸਤਕ __ ਅਡੋਲ, ਅਚੱਲ ਹੋਂ ਗਏ 

ਜਿਨ(ਨ੍ਹ) ਗੂਰਿ(ਨਰ) ਧਾਰਿਆ ਰ ਹਥੂ (ਹਲ? ॥ 
ਰੱ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਸਤ 

ਉਹ #ਲਤਕ' (ਗੁਰੂ ਫਰ' ਤ' ਸਟਾਫ?) ਅਤੈਰ' ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; #ਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਤੇਨ੍ਰ ਆਪਣਾ (ਕੈਰਘਾ ਦਾ? ਹੱਝ 

ਹਰ /ਇੰਦੋ ਹਨ... _ 

ਗੁਰਿ,,ਰੁਰਰ __ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਪੀਆਲਿਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ____ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ 

ਜਨੰਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ (ਪੱਕ? ॥ 
ਜੰਮਣ ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ਕ ਵਸਤੂ 
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:48/9ਗਰੂ' ਨੰ (ਕਰਮਾ ਕਰਕ? ਲੱਣ-ਮਰਣ ਦੇ ਰੰਨ ਦਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਨਤੂ, ਅਜ੍ਰਤ-ਨਾਨ ਛਕਾ 
/ਟਾਂਤਾਂ' ਹੈ... ਰ 

ਗੁਰੁ (ਨਨ? ਪਰਮੇਸਰੁ (ਪਰਮੇਨਰ) ਸੇਵਿਆ, 

ਸਤਿਗਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ 

ਭੈ ਭੰਜਨੁ(ਭੰਜਨ? ਦੁਖ(ਦ੪) ਲਥੁ (ਲੱ! ॥੩॥ 

ਡਰ ਮਿਟਾਣ ਵਾਲਾ ਤਕਲੀਫ਼, ਕਲੇਸ਼ __ ਲੱਥ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ 

... (ਨੂੰ 2? ਪਰਨਾਤਮ-ਰੂ&, ਭੰਭੱਲਨ-ਸਤਗਰ ਏੰ ਟ/ਹਿਲ ਨੰਦਾ ਕੱਤ, (/ਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵ ) 
ਦੁੱਖਾ-ਤਕਲੀੰਾਂ ਦੂਰ ਹੱ ਕਣੀ... ਰ੍ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ (ਨੰਡੰਰ) ਹੈ, 

ਸੁਖ(ਨਖ? ਸਾਗਰੁ (ਨਾਗਰ) ਅਘਖੰਡੁ(ਅਪਕਡ) ॥ _ 
(ਆਤਮਿਕ) ਸੁੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

,..ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੱ' ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਥਾਨ ਗ਼ਹ੍ਰਾ ਸਾਗਰ ਰੈ... 

ਜਿਨਿ ,(/ਨਨੂ? ਗੁਰੂ (ਨ) ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗਰੂ ਸਿਮਰਿਆ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਜਮਦੂਤ ਨ(ਨਾਂ? ਲਾਗੈ ਡੰਡੂ(ਡੱਡ)?॥ 
ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰ ਨਹੀਂ __ ਲਗਦਾ ਡੰਡਾ . 

....ਨਿੰਨੂਾਂ ਨ ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਨਆਰੇਆ 6, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ' ਸਮਦੂਤ ਈਂ (ਨੱਤ ਨੂਧ?) #ਜ਼ਾ ਨਹ #ਲਦੀ, (ਰਣ 
ਨਹੋਲਾ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ 2)... 

ਗੁਰ ਨਾਲਿ, (ਨਾਲ? _.__ ਤੁਲਿ(ਤਲ/ ਨ(ਨਾਂ? ਲਗਈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ਸੰਗ,ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ __ ਨਹੀਂ __ ਲਗਦਾ, ਜਾਪਦਾ 

ਥੌਜਿ(ਖੋ? ਡਿਠਾ(/ਡਠਾ? ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ(ਰੁਨਮਤ) ॥ 
ਖੋਜਕੇ ___ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

...(8? ਸਾਰਾ ਕੂ/ਹਨੰਡ ਲੱਡ' ਕੇ ਦਲ /ਨੈਆ ਹੈ, ਅਉਗੁਰੂ' ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੱਲੀ ਝਰਾਡਰ' ਨੀਂ ਨਾਪਟ”.. 



ਲਾ” “੬੫ 

ਅੰਕ ੫੦ 

ਸਤਿਗੂਰਿ(ਸਤਗਾਨ? 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸੁਖੁ (ਨੱਠ? ਨਾਨਕ, ਮਨ ਮਹਿ(ਅ?? ਮੰਡ (82)? 1੪॥੨੦॥੯੦॥ 
(ਰਮ ਦੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਚਿੱਤ ___ ਵਿਚ ___ ਅਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਿ (ਤਣ) ,ੱਤ /ਏਚ (/ਲੈਸਟ?) 
ਅਨੰਡ ਮਾਣ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) __ ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੫(੫ਨਫਾਂ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਰ੍ ਪੰਜਵੀਂ 

ਮਿਠਾ(#6੭ __ ਕਰਿ(ਕਰ? ਕੈ __ ਖਾਇਆ, 
ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਧਾ 

ਕਉੜਾ(ਕੱਤਾ/ _ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ(ਨਾਏ) ॥ 

ਕੌੜਾ, ਕੜਵਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੁਆਦ 

(ਲਵ ਨੰ ,#ੱਇਲਾੰ ਦੇ ਭੰਗਾਂ ਨੂੰ) ਭਨ ਜਾਣ ਕੰ ਖਾਧ; (ਭਾਵ #ਹਣੈਆ£ ਪਉ 
(ਅਤ ਨੂੰ ਫੜ ਭੂਖ, ਕੜਾ ਛਣ ਨੇ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ. 

ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਰਿਦ ____ ਕੀਏ, 
ਭਰਾ _______ ਸੱਜਣ, ਦੋਸਤ ਸੁਹਿਰਦ, ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ 

ਬਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦੂ(ਕਾਏ)? ॥ 

ਜ਼ਹਿਰ _ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ` ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 

ਤਨ ਦੀ ਆਰ, ਛੱਲਤ, /#ੱਤਰ' ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਹੰਏਕਾ ਬਣਾਈ, (ਨਭ' ਨੇ ਅਗਰ ਨੂੰ ਮਇਆ ਰੂਪ?) ਫ਼ਹੈਰ 
ਦਾ ਵਾਦ-/ਦਫਾਂਟ 2 ਖੜਾ ਕਰ /ਟੱਤ2.. 

] ਜਾਂਦੇ ਦਿ ਬਿਲਮ ਨ(ਨਾ? ਹੋਵਈ, 
ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ __ ਦੇਰ, ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

` . ਵਿਲੂ(/੬ਣ) _ਨਾਵੈ(ਨਾਵੰ? ਰ ਬਿਸਮਾਦੂ((&ਸਨਾਦ)? ॥੧॥ 
ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਸਚਰਜਤਾ 



4-੨(ਦਗਉਗੁਰ ਏ) ਨਾਨ ਤੱ” /ਲੈਨ (ਇਸ ਕੁਝ ਦ) ਜਾਣ ਗੀਆਂ (ਰਤਾ ਛਡ ਨੀਂ ਲੀ, ਡੰ 

(ਲੰਦ ਦਾ ਹਾਲਤ? ਡੱਡ-ਡਰ ਰੱਣ ਵਾਲਾਂ ਕਣ ਜਾਂਣ .. 

ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ(ਲਾਨ) ॥ 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ___ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਲਗ,ਜੁੜ 

---ਹੈਰੈ #ਨਾ/ #/ਓਗੁਰੂ' ਟੀ #ੰਫਾ-ਨਿ#ਰਨ /ਵਚ'` ਨੁੜ... 

ਜੌ ਦੀਸੈ, ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ, 

ਜਿਹੜਾ __ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 

- ਮੱਲ - - ਕੀਂ _ਮਤਿ(ਸੱਤ) ਤਿਆਗੂ(/ਤਆਗ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

_ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਛੱਡ ਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉ _. 

---(#ਨਾਂ/? ਨਲ ਕੁਝ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 2, ਉਹ (ਸਭ ਕੁੜ? #ਨਨ ਲਾਣਾ 2. /ਏਨ ਲਈਂ (0 ਆ /ਵਲ 

ਸਲਾਓਤ' ਹੱਣ ਫਾਨੀ ਆਪਣ?) ਅਨ ਟੀ ਸਮਝ ਛਡ ਏ2... 

ਜਿਉ(ਨ੬? ਕੂਕਰੁ (ਕੂਕਰ? ਰ ਹਰਕਾਇਆ, 

ਧਾਵੈ ਦਹ(ਇ£?) ਦਿਸ ਜਾਇ॥ 

ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਕੇ 

ਦਰ ਸਿ (ਭਾਵ /ਏਓਰ ਉੱਸਰ ਹਰ ਪਨ? ਜ਼ਾਕਾ 
ਭੱਜਦਾ ਰੀ... 

ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ,(#ੰ? ____ ਨਨ? ਜਾਣਈ, 

ਭੁਖੁ (ਭੱਖ) ਅਭਖੁ (ਅਭਖ? ਸਭ ਖਾਇ॥ 

ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਸਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

---(/ਏਦੇ' ਹ6) ਲੱਗੀ ਜੀਵ (ਰੱਲਾਂ ਸੱਠ ਨੂੰ? ਨਗ ਸਮੜਦਾ; ਅਤੇ (ਲਾਲਲਾੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਨ ਆਇਆ /ਵੋਲਾ ਠ/ਭਅ?) 
`__#ੱਡ. #%ਭੱਖ` ਨਭ' ਕੱਡ ਛਾਣ ਲਾਂਠਾ ਹੈ... 



ਪਾ” ੭ ੨੦ ੫ 

ਕਾਮ ਕ੍ਰੱਧ ਮਦਿ(ਨਦ) 
ਵਿਸ਼ੇ-ਭੋਗ ਗੁੱਸਾ `__ਨਸ਼ੇਵਿਚ _ ਗਲਤਾਨ/ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਫਿਰਿ(/ਫਗ) ਫਿਰਿ(/ਫਰ) ਜੋਨੀ ਰ ਪਾਇ॥੨॥ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਮਾਇਆ ਜਾਲੂ(ਜਾਲ) ਪਸਾਰਿਆ, 

ਭੀਤਰਿ(ਗਾੀੰਤਰ) ਚੋਗ ਬਣਾਇ॥ 

...੭ਡਆ ਨੇ (ਆਪਣ?) ਨਾਲ ਫੌਠੇਆ ਨੋਟਆ ਰੰ. ਅਤੇ (ਲਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸ਼ਾਉਂਣ ਲਾਂ ਉਸਣ) ਅਰ (ਹਨ 
ਦੱਲਤ ਅਤੇ /ਵਸ਼ੋ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਨੰਗਾ ਭਣਾਕ (ਰੱਥ /ਇੱਤਾ 2)... 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ(/ਪ੍ਰਨਾ? ਪੰਖੀ __ਫਾਸਿਆ, 
ਲਾਲਚ ਪੰਛੀ ਫੱਸ ਗਿਆ 

ਨਿਕਸੂ (/ਨੈਕਨ) ਨ।(ਨਾ? ਪਾਏ ਮਾਇ॥ 
ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ _ ਪੈ ਰਿਹਾਂ ਹੇ! ਮਾਂ 

...ਹੈ/ ਨੰਗੀ ਮਂ/ ਲਾਲਚ ਰੂਪ ਪੰਛਾੰ (ਏਸ #ਗਆ ਲਾਲ /ਵਲ) ਫਨ' ਨਆ ਹੈ. ਅਤੇ (ਨਿਤ /£ਸ਼' /ਵਰੱ? 

ਨੈਕਲਿਆ ਨੰ ਜਾ /ਰਾ:.. 

ਜਿਨਿ(ਨਿਨੂ) ਕੀਤਾ, ਤਿਸਹਿ ਨ(ਨਾ? ਜਾਣਈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਰਚਿਅ ;ਸਾਜਿਅ ਰ੍ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਮਝਦ 

.__ ਫਿਰਿ/ਫਰ) `__ ਫਿਰਿ(/ਫਰ) ਆਵੈ ___ ਜਾਇ॥੩॥ 
(ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ (ਸੰਸਾਰ ਤੇ) ਆਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 

- ...ਲੋਸ (ਪਰਨਾਤਨਾ) ਨੰ (ਜੀਵ ਨੂੰ? ਗੰਠਿਆ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ” ਨਗ ਸਮਡਣਾ (/2ਨ' ਲਣ?) ਮੂੜ ਮੁੜ ਨੱਨਾਰ 
_ ਦੇ ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਲੱਕਰ' /ਵਲਾ ਫਨੀਆ ਗਹਦਾ` ਹੰ... 
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ਟਿਕ ੭) ਰੰ ॥ 60 । 40 ਰੈ 

ਦਿ ਆ ਅੰਕ ੫੦ ੨੬੩ 
ਨ ੬. ੨੨੨ 

ਅਨਿਕ(ਅਨਕ) ਪ੍ਰਕਾਰੀ(ਪੁਕਾਗੰ? ਮੋਹਿਆ, 

ਅਨੇਕਾਂ _ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ੧ ਭੁਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ 

ਬਹੁ _ਬਿਧਿ(ਕਧ) ਇਹੁ (/£ਹ) ਸੰਸਾਰੁ(ਨੰਨਾਠ) ॥ 

--(%#7੬ਆ ਨੰ) ਅਨੰਕਾਂ ਚੰਡ ਤਰਨੈਂਕਆਂ ਨਾਲ, /ਟੈਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰ#ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ... 

ਜਿਸ ਨੋ ਰਥੈ, ਸੋਂ ਰਹੈ, 

ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸੰਮ੍ਰਿਥ(ਮਮੁਥ) ਪੁਰਖੁ(£ਰ੦੭ ___ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ॥ 
ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ 

..(ਮਤਆ ਦੇ ਸ਼ ਡਰਨ ਜ਼ਾਲ ,ਓ6? ਮਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਝਾ ਫਹੈਗਰੂ (ਆ%? ਬਾ ਲਵ, ਉੰਗਾੰ (ਲ/ਨਿਆ?) 

ਗਉਇਾ ਰੰ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਨ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਲਿਵ ਉਧਰੇ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਾਂਦੇ 

ਨਾਨਕ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੁ (ਕ/ਨਿਹਾਰ? 18॥੨੧॥੯੧॥ 

ਹੈ! ਨਾਨਕ! ` ਰ੍ - ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ 

ਲੀ ਇਨੀ ਤਤ (ਨਾਰ ਨਾਗਰ ਤਂ? ਤਰਾ ਜਾਂ ਰਨ; ਮੱ 

ਨਾਂ ਤੱ ਕਲਿਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਂ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨੈਗੀਰਾਗ਼) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ਪ(ਪੰਨਿਵਾਂ) ਘਰੁ(੫ਰ) ੨(ਲੂਜਾ? ॥ 

ਗੋਇਲਿ(%£ਨ)? _ ਆਇਆ ਗੇਇਲੀ, 
__ਚਰਵਾਹਾ ਪੁੱਜਿਆ ਚਾਰਾਗਾਹ (ਜਿਥੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਕਿਆ ਤਿਸੁ(/ਲ) ਡੰਫੁ(ਡੰਫ) ਪਸਾਰੁ (ਪਸਾਰ? ॥ 
ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਫੈਲਾਉ, ਪਸਾਰਾ 
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%_ (ਨੰ ੨ ਡੀ 
ਕੀ... ੯੮੨ ਅੰਕ ੫੦ 

੬ ਉਆ ਖਾ 

੨% ੨੦੨੪ 

...(ਜੀਵ' ਬੰੜ੍ਹਂ ਸਗ ਭਈ?) ਚਰਵਾਹੇ ਵਾਨ' (ਸੱਸਾਰ ਰੂਪ?) ਚਾਰਾਨਾਹ' /ਵੇਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੱ' /ਏਾਵੇ ਵਾਲੇ 

ਪਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ` (ਛੌਲਾਉਂਣ ਏ) ਕੰ ਲਾੜਾ. ਹੈ? 

ਮੁਹਲਤਿ(#ਹਲਤ) ਪੁੰਨੀ _ ਚਲਣਾ, ਚ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਂ `_ ਪੂਰੀ ਹੋਂ ਗਈ (ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਜਾਣਾ 

ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ(ਨਊਲ) ਘਰ _ ਬਾਰੁ (ਤਾਰ) ॥੧॥ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ੈ=- 

....ਨੋ/ ਨਵ, ਸਦ ਤੰਗੀੰ ਲਾ ਹੱਲੀਂ ਓਖ਼ਰ ਦ$? ਮੁਹਲਤ' ਭੂਗਾੰ ਨੌਂ ਜਾਲਗਾੰ ਤਾਂ (ਤਨ ਸੰਸਾਰ 3) ਲਾਣਾ ਪੌਣਾ 
ਹੈ, (ਏਨਾ ਲਈ ) ਤੂ (ਨਨ ਨਰ ਲਾਣੇ ਲਈਂ ਆਖਣ) ੫ਰ-ਲਾਰ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੰ... 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਗ੍ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ, 

ਪਰਭੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਚਿੱਤ 

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸਤਗੁਰ? _ ਸੇਵਿ(ਲੌਫ) ਪਿਆਰਿ(/ਖਆਗ? ॥ 
ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਟਹਿਲ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ̀ 

.-ਨੇ/ ਮਨਾ? (ਤੂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਰ ਨਾਲ ਸਸਗੁਰੂ` ਦੀ ਸੰਵਾ-/ਨੈਨਰਨ ਕਗ:.. 

ਕਿਆ ਬੌੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨੁ (ਨਨਾਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੰਕਾਰ ਠਹਿਰਾਉ 

,..(ਮਨਾ/ ਤੂੰ ਸੱਸ਼ਾਰ ਦੇ ਮਹਏਕ ਪੁਦਾਰਝਾਂ ਦ?) ਕੰ ਬੰਤ ਨਗ ਗਲ ਛਾ ਨਕਾਰ ਕਰ /ਨਹਾ ਨੰ?.. 

। ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ(ਰੌਣ) ਪਰਾਹੁਣੇ, 
। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ 

[ ਉਠਿ(੬ਠ) ਚਲਸਹਿ(ਰਲਨ/??) ..! ਪਰਭਾਤਿ(ਪਰਭਾਤ) ॥ 
। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚ ਰ 

- .($/ ਭਲ ਤੂਂ ਨ ਅਨ ੈ ਡ #ਵਂ ਰੀ ਐਣਂ ਰਤ ਨੂੰ (ਆਏ) ਅਉਮਾਨ ਸਵੇਰ ਪੰਣ ਤੋਂ ਉੱਠ 

(0 ਉਆ 

'ਬਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਲਤ ___ ਸਿਉ,(86) ਕੇ ੬ 



ਸਭ ਫੁਲਾ(ਫੁੱਨਾਂ? ਕੀ - ਬਾਗਾਤਿ(ਭਾਗਾਤ) ॥੨॥ 

ਸਾਰੀ ਫੁਲ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ __ਦੀ ਬਗੀਚੀ 

4. ਤੱ. ਨੰਫੋ? ਮ੍ਰਿਹਸ਼ਝ-ਕੁਟੰਡ /ਵੇਚ /ਕੈਉੰ' ਘਓਤ' ਗੋਆ ਆ ਹੈ? /£ਹ ਤਾਂ ਡਗ਼ੀਲੀ ਟ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ 
(ਨੂਂ ਦਾ ਸੌੜਾ ਥੰੜੂ /ਓਰਾ ਹੁੱਛਾ 2)... 

| ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, (ਕਗ? 
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ___ ਕੀਂ -___ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਜਿਨਿ(ਨਿਨ੍? ਦੀਆ ਸੋਂ ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ? ਲੋੜਿ(ਲੱੜ) ॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ - _ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਢੂੰਡ, ਲੱਭ 

__-..(ਨ/ #ਨਾਂ/ ਤੂੰ? ਕਾ ਮਲ ਨੰਨੀ ਕਰਦਾ ਗਹਿੰਟਾ ਹੈ; ਨ ਨੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਹੈ (ਈਨ) ਵਗੰਹ੍ਗਰਾ 

-ਉੱ ਲੱਡੂ. ' 

: ਸੈਰੈਖਰ ___ਉਠੀ(ਉਨ?) ਚਲਣਾ, 
ਨਿਸਚੇ ਹੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 

ਛਡਿ (ਛਡ) ਰ੍ ਜਾਸੀ ਲਖ (ਨੱਕ? ਕਰੋੜਿ (ਕਹਤ? ॥੩॥ 
_ ਤਿਆਗ ਕੇ _ ਜਾਇਗਾ ਲੱਖਾਂ __ ਕਰੋੜਾਂ 

ਰ ... ਤੂ” ਛਨਆਂ /ਵੈੱ? ਹਰ' ਹਾਲਤ /ਵਲ' ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਦੇਨ; ਅਤੇ (ਨੱਨਾਰ' 2) ਲੱਖਾਂ ਕਰੰੜਾਂ ਦੀ (ਦੱਲਤਾ 

ਵ0) ਛੱਡ ਕੰ ਲਾਣਾ “ਲੰਗ .. 

ਲਖ (ਨ) 4 ਚਉਰਾਸੀਹ ਕ੍ਰਮਤਿਆ।ੜ੍ੁਆਤਆ? 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ੮੦੭੪੨=੮੪ ਭਟਕਦਿਆਂ 

ਦੁਲਭ __ ਜਨਮੁ(ਲਨ&? __ ਪਾਇਓਇ॥ 
ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਹੈ 

---ਉਰਾਨੀ ਲੱਖ ਨੂਨਾਂ /ਵਚ ਭਟਕਾਟਆਂ (/2ਨ? ਟੁਰਲੰਡ (ਮਨੁੱਖ)? ਆਵਨ ਪ੍ਰਾਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ (ਨਲ? ਰ ਸਮਾਲਿ(ਸਨ੍ਹਿਲ) 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਤੇ ੧0 
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੨ ਰਿ ਘ ਅੰਕ ੫੦ 
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(੭ ਸਕ ੧੫ 

ਸੋ ਦਿਨ (/ਇਨ? _ ਨੇੜਾ ਅਆਇਓਇ॥੪॥੨੨॥੯੨॥ 

ਉਹ (ਮੌਤ ਦਾ) ਦਿਵਸ __ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 

..-5/ ਨਾਨਕਾ/ ਤੂੱ` (ਵਾਹੇਗੁਨ? ਨਾਸ ਟਾ ਨੈਸਰਨ ਕਰ, ((ਕੈਉੰਐ' ਉੱਠੇ ਭਲਣ ਦਾ? ਉਹ /ਏਨ' ਨਸ਼ਦੀਕਾ 

ਆ ,ਨਆਾ ਹੈ... 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮ?ਲਾ) ਪ(ਪਨਿਵਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਤਿਚਰੁ (/ਤਜ਼ਰ) ਵਸਹਿ(ਵਗ%5? ਉ ਰ੍ ਸੁਹੇਲੜੀ, 

ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾ ਸੁੱਖੀ, ਅਨੰਦ ਵਿਚ 

ਜਿਚਰੁ(/ਨਜਰ? ਰ ਸਾਥੀ ` ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ॥ 

ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਗੀ (ਜੀਵ ਆਤਮਾ) _` ਨਾਲ ਹੈ 

...(ਨ/ ਸ਼ਗਰ ਰੂਪਾ /੬ਸਤ੍ਰੰ/ ਉਂਝ" ਤਕ' ਨੰ ਤੂੰ? ਨੁੱਡੀਂ ਵਲੀ ਹੈ; ਜਦ ਤਕ (ਜੰਢ ਆਤਨਾ ਰੂਪ ਤੌਰ) 

ਸਾਲ, ਤਰੇ ਨਾਲ ਗਹੈਂਦਾ ਹੈ... __ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਸਾਥੀ ਉਠੀ(£5?) ਚਲਿਆ, (ਲੱਲਿਆ) 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਧਨ ਰ੍ ਖਾਗੂ ਰਾਲਿ(ਰਾਲ? ॥੧॥ 

-#ੱਦ. (ਤਰਾ) ਨਾਲਾ (ਜੀਵ ਆਤਨਾ) ਉੱਠ ਕੰ ਨਲ ਲਾਲੰਗਾ; ਇਤਿ ਰਲ 
ਨਾਣੰੜਨ.. 

ਮਨਿ(ਨਨ?) ਬੈਰਾਗੁ (ਲੰਰਾਨ) ਭਇਆ, 

|| _ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 

ਦਰਸਨੂੰ (ਦਰਸ਼ਨ? ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ॥ 
1 _ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖਣ, ਤੱਕਣ ਦਾ _ ਉਮੰਗ, ਚਾਅ 

... (ਏਹ #ਮਡਕੰ) /ਹਰਦੇ /ਲਂ ਸੱਸ਼ਰੇਕ ਪਟਾਰਲਾੰ ਫਲ 6੪ਰਾਮਤਾ ਧੌਣਾ ਹੈਂ ਨਈ ਹੈ, ਲਤ 

ਦੰਲਾਰ ਤੱਕਣ ਦਾ ਲਾਅ (ਉਪਸ਼ਾ 2) ਨੈ... 



-੭<<==੩੩੦--੪੦੬======= ੮੧" ੦੦ ਵੇ ਰਲਾ ੨੩੦ ੫੧ 

ਇਹ ੨੬੮੫੬ % ਐ 
"੮੮੨ ਅੰਕ ੫੦-੫੧ << ੩ ਨ 

=== ਰ੍ `_ ੧੨੨੩੩੬==੩੩ “੧ 
“<੩ ਆ ਚ 

ਧੰਨੁ, (ਧਨ? ਸੁਨ? _ ਤੇਰਾਂ _ ਥਾਨੁ (ਕਾਨ? ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 
__ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ,ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੱਕਾਣਾ ਠਹਿਰਾਉ 

(94  ਢਾਗੰਹੰਗੁੜੂ) ਨ ਪਨਤਾ ਯੰਗ ਹੱ /ਨਆ ਹੈ, /ਨੈਥੇ ਡੌਰਾ (ਢਾਲ? ਹ... 

ਜਿਚਰੁ(/#ਚਰ) __ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ(ਕੰਤ) ਰ ਘਰਿਖਰ/ ਸਾ 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ) ਪਤੀ (ਕਾਇਆਂ) ਘਰ ਵਿਚ 

_ਜੀਉ--- ਜੀਉ ੍ ਸਭਿ(ਸਤ) _____ ਕਹਾਤਿ(ਕਹਾਤ) 1 
(ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ).ਜੀ (ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ) ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ 

ਸੱਦ" ਤਕ' (ਕਾਇਆ ਰੂਪ? ਘਰ /ਵਲ; ਵਿ ਰਿ 
ਜੰ ਜੀ ਕੱਦ ਹਨ... 

ਜਾ(ਜਾ? ਉਠੀ ਚਲਸੀ _ ਕੰਤੜਾ, ਤਾ(ਤਾ? 
ਜਦੋਂ ਉੱਠਕੇ __ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਕੰਤ,ਪਤੀ . ਉਦੋਂ 

ਕੋਇ ਨਨ? ਪੁਛੈ, _ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਤ, ਸਾਰ 

<ਲੱਦੇ' (ਲੰਢ' ਆਤਮਾ ਰੂਪ? ਕੱਤ' ਉਠ ਕੰ ਤੁਰ ਜਾਣਨ; ਤਾਂ ਤੰਗੀ ,ਕਸ਼ੈ ਨੰ ਦੀ ਨਾਰ ਨੰ" ੱਡਣ?.. 

ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ (ਸਰ) ਸੇਵਿ(ਸ਼ੋਫ) ਭੂ, 
ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਤੀ ਸਿਮਰ,ਅਰਾਧ ਤੁਸੀਂ 

ਸਾਹੁਰੜੈ ਰ੍ _ਸੁਖਿ(ਨ% . __ਫਸੂ(ਲ੭॥ 

...ਹ (%#ਪਣੰ) #ਆਹਆੰ ਦੇ ਘਰ (ਭਾਵ ,£ਨ' ਲਗਤ' /ਚ' ਹੰ ਪ੍ਰਭੂ) ਕੱਤ ਦਾ #ਮਰਨ ਕਗ, ਤਾਂ #' ਸਹਰ 
#ਰ' (ਭਾਵ ਰੱਠੀਂ ਫਰਗਾਹ ਤੇ ਲਾਕੰ?. ਨੁਥਾਂ ਵਨ ਨਕੰ.. 

ਗੁਰ ____ ਮਿਲਿ(#ਲ) __ਚਜੁ(6ਜ? ਅਚਾਰੁ (ਅਚਾਰ) ਸਿਖੁ ,(ਨਕ) 
ਸਤਿਗਰੂ ਮਿਲਕੇ ___ ਜਾਚ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ 



ਦੁਖੁ (੬੪) ॥੩॥ 
ਤਕਲੀਫ਼, ਕਸ਼ਟ 

ਨ (ਡਰ ਤੌਰ ਕਦੋ 

ਦਾਥ, ਤਕਲੀਫ਼ ਨਗ” ਲਗੰਗਾ... 

ਸਾਹੁਰੈ ਰ੍ ਵੰਵਣਾ, 
ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ _. _ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥ 
ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਮੁਕਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ' ਮਗਰੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜਣ 

ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ) 

.-,(##ਰ' ਨੂੰ? #ਭਨਾੰ ਨੰ ਸਹਰ ਘਗ, (ਭਾਵ ਪ੍ਰ੍ਡੂ` ਪਨ? ਲਾਣਾ 2ੰ 2. ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 2 ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ; (ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ਼ਾਰ ਤੱ" /ਵੈਛ0ਏਲਾ ਹੱਣਾਂ ਗੀ 2)... 

ਨਾਨਕ, ਧੰਨੁ (ਪਨ? ਸੇਂ ਹਾਗਣੀ, 

` ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ 

ਜਿਨ(/ਨੂ) . ਸਹ(ਡਹ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) , ਪਿਆਰੁ (/£ਆਗ) ॥੪॥੨੩॥੯੩॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਤੀ ਸੰਗ, ਸਾਥ _.___ ਪ੍ਰੀਤ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਧੱਨਤਾ ਯੱਗਾ ਹਨ; ਉਹ (ਹੁਰਨੰ9) ਨੁਹਾਗਣਾੰ ਨਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ (ਖ੍ਰਡੂ? ਪਤਾ ਨਾਲ ਪੂਤ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਗੀਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਨ/ਓਲਾ? ___ ੫(ਪਜਵ? ਘਰੁ (ਘਰ) ੬ (ਛੋਵ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਛੇਵਾਂ 

ਕਰਣ _ ਕਾਰਣ ਏਕੁ(ਏਕ) ਓਹੀ, 

ਕਰਤਾ ਸਬੱਬ, ਕਾਰਨ ਰ ਇੱਕ ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਜਿਨਿ(/ਨੁ) ਕੀਆ ਆਕਾਰੁ (ਆਕਾਰ? ॥ ॥ 

ਜਿਸਨੇ ਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਜਿਆ ___ ਵਜੂਦ, (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ) ਪਸਾਰਾ 

--4/98' (ਢਰਿਗੁਰੂ) ਨੰ (ਸਾਨ? ਪੂਹਿਸੰਡ?ੈ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨਆ' 6, /ਏਲ' ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜਣ ਦਾ ਸਲ਼ੱਡ 
ਓਹ (“ਰਮਾਤਨਾ) ਆਪ 2 ਹੈ/... 



ਤਿਸਹਿ(/ਤਨ6? ਧਿਆਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ __ ਅਰਾਧੋ, ਸਿਮਰੋ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 

ਸਰਬ ਕੇ .£ ਆਧਾਰੁ(ਆਧਾਰ) ॥੧॥ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ,ਓਟ 

---6/' ਨੰਡੈ #ਨਾਂ/ ਓਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਾ ਮਰਨ ਕਰ; ਨ ਨਭਰੇਆਂ ਦਾ ਓਟ, ਆਨਰਾ ਹੈ... 

ਗੁਰ ` ਕੇ ਚਰਨ, ਮਨ ਮਹਿ(%6? ਧਿਆਇ॥ 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਰਦੇ _ਵਿਚ ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ 

--/ਹਾਰਾਈ' #ਦਰ' ਨ##ਗੁਰੂ' ਦੇ ਝਰਨਾਂ ਦਾ ਨਆਨ' ਕਰ/ (ਭਾਵ ਹਾਰਾ-ਸ਼ਝਦਾ ਦਾ /ਨੱਤਨ ਕਰ)... 

ਛੋਡਿ(£ਡ) ਰ੍ ਸਗਲ __ ਸਿਆਣਪਾ, (ਨਆਣਧਾਂ? 
ਤਿਆਗ ਦੇਹ, ਛੱਡ ਦੇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਸਾਚਿ(ਨਾਲ) ਸਬਦਿ(ਲੜਦ) ਲਿਵ _ਲਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
_ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ (ਵਿਚ) (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ _ਧਿਆਨ _ਲਗਾ ਠਹਿਰਾਉ 

੨<(#ਨ' ਦਾ)? ਲਤ ਰਤੁਰਾਣਆਂ ਛੱਡ ਏਨ, ਅਤੇ ਹੁਰ-ਸ਼ਝਦ' ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਦਾ-/ਚਰ' (੪ਰਗਾਤਨਾ) /ਦੋਚਾ 

/ਨਆਨ' ਲੰੜ/... 

ਦੁਖੁ (25) ਕਲੇਸੁ(ਕਲੇਕ? ਨ।(ਨਾਂ? ਭਉ ਬਿਆਪੈ, 
ਤਕਲੀਫ਼ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਡਰ ਵਿਆਪਦਾ, ਲਗਦਾ 

ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ(#ਤਰ) ਹਿਰਦੈ ਹੋਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ/ਉਪਦੇਸ਼ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ 1 

_...ਲੰਕਰ' /ਨਰਟੇ /ਫਲ' ਨੁਰ-ਲ਼ੜਦਾ ਟਾ /ਟਕਾਓ ਹੱਦ, ਤਾਂ (ਨੰਵ' ਨੂੰ` ਕਈਂ ਫ? ਟੁੱਖ; ਕਲੇਠਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਗੀ” 
/ਵਿਆਗਦਾ/... 

ਕੌਟਿ(ਕੰਟ) _____ਜਤਨਾ ਕਰਿ(ਕਰ) ਰਹੇ, 
ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ 
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ਗੁਰ ਬਿਨ (/ਨਨ? ਤਰਿਓ ਨ(ਨਾਂ? ਕੌ ਇ॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਗੈਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 

--(#ਸਾਰ' ਦੇ 2ੱਖ' ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੱ ਝਲਣ' ਲਈ ਨੰਦ ਹੱਰ) ਕਰੰਤਾਂ ਸਤਨ ਕਰ ਕਰ ਕੰ ਥੱਕ ਗਈ, ੪ਰ' ਸਤਗੁਰੂ' 
3” ਨਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਭਵਸ਼ਾਗਰ' ਤੱ? ਕੱਲ ਵੰ ਪਾਰ ਨਗ” ਉਤਰ ਸਨਆਂ/... 

ਦੇਖਿ(ਏ੧) ਦਰਸਨੁ , (ਦਰਸਨ? ਮਨੁ(ਮਨ) ਸਾਧਾਰੈ, 
ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹਿਰਦਾ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ 

ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਹਿ (ਜਲ? ॥ 
ਗੁਨਾਹ, ਅਪਰਾਠ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

--(99ਗੁਰ) ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ (ਸ਼ਰਮ-ਸਾਧਕਾ ਟਾ? /ਹਰਦਾ (ਨਰ ਦੋ? ਓਟ, ਆਸਰੇ /ਵਚ' ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
#ਤ' ੪੧ ,ਨ#ੱਟ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/... 

ਹਉ (੦੬? _____ ਤਿਨ(£ਨੂ? ਕੈ _ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਰ 
ਮੈਂ ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ/ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਜਿ(ਜ) ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ(ਪੰਗੰ? ਪਾਹਿ (੫? ॥੩॥ 

ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ 

---ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇ ਸਤੰਗੁਰੂ' ਦੇ ਲਰਨਾਂ ਤ ,ਤਨ' ਧੰਦੇ ਹਨ; (ਭਾਵ ਅਤਗੁਰੂ' ਨੂੰ $ਰਨ' ਤੱਰ 
5 #ਮ਼ਗ/ਪਤ' ਹੈ ਜਾਂ ਹਨ/2... 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ(ਸਾਧਸੰਨਤ) ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 

ਸਾਚੁ (ਨਾਲ) ਹਰਿ(ਹਗ) ਕਾ ਨਾਉ(ਨਾ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ __ ਨਾਮ/ਸਿਮਰਨ 

---#ਤ' ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ-ਆਝੈਰ' ਵਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ /ਨਰਦੇ /ਫੋਚਾ ਫਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ/... 

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, 

ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! 



ਜਿਨਾ(ਨੈਨ੍ਹਾਂ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਇਹੁ (੦) ਭਾਉ ॥੪1੨8॥੯੪॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ 

_2/ ਨਾਨਕ/ ਨਹਾ ਦੋ ਮਨ /ਉਚ' /ਡਹ' (ਸੱਤ-ਸੱਲਤ' ਰੂਧ?) ਪ੍ਰਤਿ 2, ਓਹ ਦੱਡੇਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਸਗੰਰਾਗ? ___ __ ਮਹਲਾ (ਅਓਲਾ) ਪ(ਪੰਜ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸੰਚਿ(ਸੱੇ? ਹਰਿ (ਨਗ) ਧਨੁ ,(ਪਨ) ਪੂਜਿ($ਜ? ਸਤਿਗੁਰੁ , (ਸਤਨੁਰ? 
ਜੋੜ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ _ ਪ੍ਰਭੂ ਦੌਲਤ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰ ਸਚਾਂ ਗੁਰੂ 

ਛੋਂਡਿ (ਛੱਡ? ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ॥ 
ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ -_ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਪਉ 

->ਹ/ ਭਾਈ/ ਨਭਾ' ਕੁਕਰਸਾਂ ਦਾ /ਤ ਆਯਾ ਕਰਕ, ਆ (ਅਤੇ ,£ਵ? ਵਗਹੈਗੁਰੂ ਦੋ ਨਾਲਾ 
ਰੂਪਾਂ ਫੱਲਤ' ਨੂ (ਇਕ ਕਰ... 

ਜਿਨਿ(ਨਨੂ? ਤੂ ਸਾਜਿ(ਨਾਜ਼) ਸਵਾਰਿਆ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਿਮਰਿ(ਨਮਰ) ਹੋਇ ਰ੍ ਉਧਾਰੁ( ਉਧਾਰ) ॥੧॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ __ ਹੋਂ ਜਾਏਗਾ __ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 

--./#ਸ' (ਰਸਾਤਸਾ? ਨੰ ਤੰਨੂ ਨੈਰਨ' ਕੰ ਸੱਢਹਨਆ /ਸੰਗਹਰਆ ਹੈ, (ਓਸ) ਹਗਾੰ ਹੂ ਓਿਆਉਣ ਰਾਗੀ 
(ਤਰਾ #ੱਨਾਰ ਨਾਗਰ 3? ਆਰ ਉਤਾਰਾ ਹੱ ਲਾਣਗਾ/... 

ਜਪਿ(ਜ) ਮਨ, __ ਨਾਮੁ(ਨਨ ਏਕੁ (ਏਕ) ਅਪਾਰੁ (ਅਧਾਠ) ॥ 
ਸਿਮਰ ਚਿੱਤ ___ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਅਨੰਤ 

,-੭/ #ਨਾ/ (ਉਨ) /ਏਕ ਅਨਤ (੫ਰਨਾਤਨਾ ਦਾ) ਨਾਨ ਮਰ... 

ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ(ਮਨ? ਤਨੁ (ਤਨ) ਜਿਨਹਿ(ਨਨ??) ਦੀਆਂ, 

ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ ਚਿੱਤ ਰੱ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 

ਰਿਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ (ਆਧਾਠ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਿਲ, ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਓਟ ਠਹਿਰਾਉ 
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--./ਨਨ' ਨੈ (ਤਨ) ਪ੍ਰਾਣ, /65; ਨਗੀਰ /£ਤ' ਹਨ, ਅਤੇ ਨੰ (ਸਭਨਾਂ 2)? /ਹਰਣੇ ਦਾ #ਟ, ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੰ/... 

ਕਾਮਿ(ਕਾਸ? ਕ੍ਰੇਂ ਧਿ(ਕਰੱਹ) ਅਹੰਕਾਰਿ(ਅਹਕਾਰ) ਮਾਤੇ, 
ਭੋਗ ਇੱਛਾ ਗੁੱਸਾ ਹਉਮੈ ਮਸਤ, ਮਗਨ 

ਵਿਆਪਿਆ ਸੰਸਾਰੁ (ਸੰਸਾਰ)? ॥ 

ਚੰਬੜਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 

--.ਜੰਨਹਾਂ ਉੱ` ਸਾਰ ਦਾ ਮਹ£ਆ ਸਹ /ਉਐਆਹਪਆ ਗੋਇਆ' ਹੈ, ਓਹ ਕਾ%, ਗੁੱਹ ਅਤੇ ਹਨ" /ਉਚਾ ਲਤਾ 

ਪਉ ਸੰਤ _ ਸਰਣੀ, (ਸ਼ਰਣ?) __ ਲਾਗੁ(ਲਾਨ) ਚਰਣੀ, (ਲਰਣ?? 

ਪੈ, ਡਿੱਗ _ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਲਗ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 

ਮਿਟੈ ਦੂਖੁਂ(ਏ੨) __ ਅੰਧਾਰੂ (ਅਧਾਰ) ॥੨॥ 

ਹਿੱਟ ' ਹਰਾ 

ਸਤੁ(ਨਤ? ਸੰਤੋਖੁ (ਸਤਕ) ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ, 
ਸੱਚ - ਸਬਰ _ . ਤਰਸ, ਰਹਿਮ ਕਮਾਈ ਕਰੇ 

ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 

ਇਹ ਕਰਮ ੍ਰੇਸਟ 

-- (ਜੱਟ? ਸੱਠ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਲਈਆ ਦੀ ਕਾਰ ਕਨਾਵੀ, ਹਾਂ ਗੀ (ਜੀਵਨ ਣਾ ਸਭਾ ਤੰ? ਮ੍ਰੀਸਟ ਕਰਨ 6... 

ਆਪੁ(ਆ੨) ਛੋਡਿ,(ਡੱਡ? ਸਭ ਹੋਇ _ ਰੋਣਾ, 
__ ਆਪ ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧੂੜ _ 

ਜਿਸੁ(/ਐਸ਼) ਦੇਇ ___ ਪ੍ਭੁ(ਖ੩) _____ ਨਿਰੰਕਾਰੁ (ਨਰੰਕਾਰ) ॥੩॥ 
ਜੀਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 
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...ਹੈੰਨਾ ਨੂੰ ਨੈਰਕਾਰ ਪਰਨਾਤਨਆਾ (ਆਪਣੇ ਨ%' ਦੀ ਝਥ/ਸੈਸ਼) /ਏਂਟਾ ਨੰ, (ਓੰਠ? ਹਉੰ' ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ 
(ਓਰਨਾਂ ਟ?) ਨੂੜ ਭਣ' ਲਾਂਦਾ. 2ੰ/... 

ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸੋ ਸਗਲ ਝੂਂ ਹੈ, (ਨੰ? 

ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ __ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਪਸਰਿਆ __ ਪਾਸਾਰੁ(ਪਾਸ਼ਾਰ? ॥ 

ਫੈਲਿਆ ਪਸਾਰਾ, ਖਿਲਾਰ 

_..ਬੁ#ਮੰਡ ਫਾ ਐਤਨਾ ਵ?? ਪਸਾਰਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਨ. ਨੌ? ਵਹੰੋਗੁਰੂ/ ਉਹ ਸਭਾ ਤੂੰ 
ਆ 6 ਹੰ?.. 

ਕਹੁ _ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਿ (ਡਰ) ਭਰਮੁ (ਭਰ) ਕਾਟਿਆ, 
ਆਖ਼ _ ਹੈ! ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ, ਸੰਦੇਹ ___ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ 

ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ (ਅਨਾਰ? ॥੪॥੨੫॥ ੯੫॥ 
ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ 

ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ ਆਜ ,ਕੈ' ਸਤਗੁਰ ਨੰ ਨਸਦਾ (#72ਆ ਲੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ? ਭਰਨ-ਭੁਲੌਖਾ ਦੂਰ ਕਰ /ਇੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਸਨੂੰ” ਹਲੰਸ਼ਾਂ ਇਨਾਂ /ਫਲਾਰ' ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ ,ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ' ਬਾ /ਇਆਪਕ' ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੂ , (/ਨਗੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) ੫(੫ਜਫਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਦੁਕ੍ਰਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ _ ਮੰਧੇ, ਸੰਸਾਰੁ (ਸੰਸਾਰ) ਸਗਲਾਣਾ ॥ 
ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ _ ਸਭ, ਸਾਰਾ 

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੰਨ ੜੇ ਕਰਮਾਂ /ਵੈਲ; ਭਾਵ ੫੫ ਪੁਨਿ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ /ਏਜ਼ਾਰ /ਫੈਲ (8/6ਤ ਹੀਆ /0%7) 
ਹੀ/... ਰ 

ਦੁਹਹੂੰ _ਤੇ ਰਹਤ(ਗਓਤ) ਭਗਤੁ (ਭਨਤ) ਹੈ, 

ਦੋਹਾਂ _ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਉਚੇਰਾ ਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕੌਈ ਵਿਰਲਾ _ ਜਾਣਾ ॥੧॥` 
ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਟਾਂਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਲਗਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
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੭ ੧ ਲ੪ ਗਿ. ਣਾ 'ੋ=-ਤ ੬ ਇਹ 

(੧੬ ਰ>੩ ਆ” ਚ 

-<ਘਰਾ (ਵਹੋਗ੍ਰ) ਟਾ ਕੱਲੀ /ਫਰਲਾ ਭਗਤਾ ਹ #ਨ੍ਹਾਂ ਛੱਹਾਂ (ਪਾ੫ ਨ ਵਾਲੇ ਝਨੌਲੋ? ਤੱ ਪੂ ਪੂਤੀਤਿ ਹੱਦਾਂ ਹਮ... 

ਠਾਕੁਰੁ , (ਠਾਕੁਰ) ਸਰਬੇ _ ਸਮਾਣਾ ॥ 

---#ਲਕ' (ਵਹਿਗੁਰੂ #ੱਸਾਰ ਦੋ? ਸਗੱਨਆਂ (ਜੀਵਾਂ /ਫਲ) /ਵਆਪਕ' ਹੰ/... 

ਕਿਆ, ਕਹਉ ,(ਕਹ£? __` ਸੁਣਉ ,(ਨਣਉ? ਸੁਆਮੀ, 
ਕੀ ਰ ਕਹਾਂ ਸੁਣਾਂ ਮਾਲਕ 

ਤੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ (£ਰ&? ਸੁਜਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼(ਪਰਮਸੱਤਾ) __ਸਿਆਣਾ ਠਹਿਰਾਉ 

<<ਹ/ #ਆਲ਼ਕਾ/ ਤੂੰ ਲਭ ਕੁਝ ਲਾਨਣ ਵਾਲਾ #ਹਾਨ ਰਸ ਹੈ; (ਹੱਰ' ਸੰ" ਤੋਰੇ ਭਾਠੋ? ਕੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੰ ਨੁਣਾਂ?... 

- ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮੱਥੇ, _ ਸੋਂ ਸੇਵਕ (ਵਕ? . ਨਾਹੀ(ਨਾਠੰ? ॥ 

ਇੱਜ਼ਤ _ ਅਪਮਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਟਹਿਲੂਆ ਨਹੀਂ 

ਨੌਂ ਨ ਮਰ? ਤਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ (ਰੋਕ? ਮਤ ਤੀ (ਆ ਕਰਦਾ ਓਹ (ਨੰਰਾ) ਸਫਕ' ਨਗੀੱ 

ਰੰ ਸਕਦ:... 

ਤਤ(ਤਤ) ਸਮਦਰਸੀ(ਸਮਦ਼ਰਲ?? ਸੰਤਹੁ, 
(ਪਰਮਾਤਮ) ਸਾਰ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ੋ ! 

ਕੌਈ ਕੌਟਿ(ਕੱਟ? ਮੰਧਾਹੀ(#ਧਾ&? ॥੨॥ 
ਕੋਈ ਇਕ,ਵਿਰਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ 

---ਹ/ #ੱਤ'` #ਰਸ਼ਾਂ/ ##-/ਊਿਸਟ ਹੱਕ (ਸ੍ਰਾਹਿੰਡ /ਵੈਚ' /॥ਆਕਕਾ ਪਰਆਾਤਸ) ਤੱਤ ਨੂੰ” ਲਾਨਣ' ਵਾਲ; ਕਰੰੜਾਂ 
/ਵੇਚ ਕੱਲੀ /£ਕ' ਅੱਧ ਨੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/... 

ਕਹਨ(ਕ/ਨ) ਕਹਾਵਨ, ਇਹੁ (/£ਹ) ਕੀਰਤਿ (ਕਰਤ) ਕਰਲਾ ॥ 

ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ___ ਸਿਫ਼ਤ ਰਸਤਾ 

---(ਦਾਹਹਿਗੂਰੂ ਭਾਨ? /ਨੋਠੇ ਕਨਿਣ-ਕਹਾਉਂਣ ਨੂੰ ਨੀ (ਲੱਕਾਂ ਨੇ ੪ਰਨਮਆਾਤਆਾ ਦ /ਨੈਫਤਾ-ਸ਼ਲਾਹ ਦਾ ਆਰਗਾ 
ਪਰਫਾਨ' ਕੱਤਾ ਗਇਆ ਹ/... 
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ਕਥਨ ਕਹਨ (ਕ/ਟਨ) ਤੇ ਮੁਕਤਾ, 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ? ਕੌਈ ਵਿਰਲਾ ॥੩॥ 

(4੦੭ ਨਆਓਗੁਣੂ ਦੀ ਨਨਗੁੱਡਤਾ ਰਾਨੀ; ਕੱਈ /ਵਰਲਾ (ਨਨ 2. ਗੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਚਰਨ ਵਾਲੇ (ਰੱਲ 
/ਨਆਨ) ਤੰ' #ਕਤਾ' ਹੁਂਟਾ ਹੀ... 

ਗਤਿ(#ਤ) ਅਵਿਗਤਿ,(ਆਵਗ5? __ ਕਛੂ (ਕਛ) ਨਦਰਿ(ਨਦਰ?) ਨ(ਨ) ਆਇਆ ॥ 

ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਅਮੁਕਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ __ ਆਉਂਦਾ 

-.ਉਹਾਂ ਨ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭੰਧਨ-ੁਕਤ ਅਵਸਕਾ ,ਏ ਨਫ਼ਰਾ ਨੰ ਨੀ ਆਂਦੀ ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ 2 ਨਗਾੀੱ 

ਹਨ. =ਾ 

ਸੰਤਨ _ ਕੀ __ ਰੇਣੂ,(ਰੋਣ)੭ ਨਾਨਕ, _ਦਾਨੁ(ਏਨ) _`__ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨੬॥੯੬॥ 
_ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇ! ਨਾਨਕ _ਦਾਤ,ਬਖਸ਼ਿਸ਼ __ਪਾਂ ਲਈ ਹੈ 

--(ਨਨੂਹਾਂ ਨ? ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ ਨੱਤ-੪ਰਬਾਂ ਦੀ (ਚਰਨ? ਕੂੜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰ ਲਈੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਨਲਾ? ___੫(ਪੰਜਵਾਂ? ਘਰੁ (ਘਰ) ਰ 2(ਨੱਤਵਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ______ਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੱਤਵਾਂ 

ਤੇਰੈ __ ਭਰੋਸੈ __ ਪਿਆਰੇ, ਸੈਨ? ਲਾਡ __ ਲਡਾਇਆ ॥ 
_ ਤੁਹਾਡੇ _ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਤਮ _ ਸੈਂ ਕਲੋਲ,ਹਾਸ-ਵਿਲਾਸ _ਕੀਤਾ . 

ਤੰਨੇ (ਤਾ ਫਾਲੋ? ਭਰੰਸ਼ੇ ਨਾਲ (ਓ/ ਵਨਗੁਰ/? ਨੰ” (ਬੱਇਆਂ ਵਾਗ? ਹਾਨਾ-ਬੰਡਾ ਕਾ ਨੰ/... 

_ਕੂਲਹਿ(ਡੂਲ? ਤਲ ਬਾਰਿਕ, 

ਤੂ ਹਰਿ(ਹਗ? ਪਿਤਾ ______ਮਾਇਆ ॥੧॥ 

:-(ਹੈ/ ਵਗਹੰਨੁਰੂ /7 ਲੱਠੇ ਤਾਂ ਡੁਲਾਂ-ਰੁਕਾਂ ਕਰਦੇ ਗੇਟ ਹਨ; ਓ) ਡਾਂਸ ਮਤਾ; / ਐਤਾ ਰੈ (ਕਤ 
ਮਾਂ-/ਕਲ ਤਾਂ ਡੂਲਾਂ-ਦੁਕਾਂ ਝੁਲਸ ਤੰ /ਇੱਦੋ ਹਨ/.)... 
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ਸੁਹੇਲਾ, ਕਹਨੁ (ਕ/ਹਨ? ਕਹਾਵਨ (ਕਹਾਵਨ)? ॥ 

ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣਾ 

--(ਹ/ ਵਗੰਹਿਗੁਰੂ / ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਂ-ਬਾਤਾ? ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਾਉਂਣਨਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਠ ਹਨ/... 

ਤੇਰਾ ਬਿਖਮੁ(/85%) ___ਭਾਵਨੁ(ਭਾਵਨ? ॥੧॥ __ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਹਾਡਾ ਔਖਾ ਭਾਣਾ __ ਠਹਿਰਾਉ 

---(੫ਰ੭) ਤੌਰਾ ਭਾਣਾ #ਨਣਾ ਝਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਹੰ9... 

ਹਉ(ਹ£? ਮਾਣੂ (ਮਣ ਤਾਣੂ (ਤਾਣ) ਕਰਉ (ਕਰ£ੰ? ਤੇਰਾ, 
ਮੈਂ ਅਪਣੱਤ, ਫ਼ਖਰ ਬਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਹਉ(ਹ$? ਜਾਨਉ ਰ ਆਪਾ ॥ 
ਮੈਂ _ ਜਾਣਦਾ/ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ _ ਆਪਣਾ 

--(੪ਰ) 7“ ਤਾਂ ਤੰਨੂ' ਆਖਣਾ ਨੰ ਸਸ਼ਡਣਾ ਹ! (3 ਇਸ ਲਈ ਨਨਫ? ਤਰਾ ਆਣ=-ਤਾਣ' ਕਰਣਾ ਹਾਂ/... 

ਸਭੁ ਹੀ ਮਧਿ,(#5ਧ? ਸਭਹਿ(ਸ਼ਗ? ਤੇ ਬਾਹਰਿ ,(ਲਾਹਰ) 

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,ਵੱਖਰਾ 

ਬੇਮੁਹਤਾਜ `_ਬਾਪਾ ॥੨॥ 

ਮੁਥਾਜੀ ਰਹਿਤ, ਬੇਗਰਜ਼ ਪਿਤਾ 

--<ਹ/ ਓ=ਨਰਜ਼' /#ਤਾ/ ਤੂੰ ਸਭ ਊਸ਼ਟਆਨ ਲਗਤ' ਦੇ ਅੰਦਰ /€ਆਪਕ' ਹੈ? ਅਤੇ £ਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੱ ਝਾਹਰ' 

_(ਭਾਵ /ਨੈਰਲੰਮ) ਦੀ ਹ?.. 

ਪਿਤਾ, ਹਉ (ਹ੬? ਜਾਨਉ (ਜਾਨਉ? ਨਾਹੀ, (ਨਾਠੰ? 
ਹੇ! ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀੰ ___ 

ਤੇਰੀ ਕਵਨ ____ ਜੁਗਤਾ ॥ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ, ਤਰੀਕਾ 

ਇਤ ਜੀ ਨਗ ਲਾਣਫਾ; ਤੇ ਕਰਨ ਅਰਦਾ ਓਨਾ ਛ ,ਲੀ 
ਮੁਕਤ? 62... 



ਸੰਤਹੁ, __ ਮੇਰੀ 
ਬੰਧਨਾਂ _ ਅਜ਼ਾਦ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਪਣੱਤ 

6 / #ਤ' ਪਰਸ, (ਇਹ)? ਬੱਹਨ-ਨਕਤ (ਪਰਮਾਤਨਾ), ਨੰਗ (ਬਰਂਆਂ ਵਾਲ?) %ਨਤਾ ਦਾ ਆਣ-ਤਾਣ 
ਰਾਸ਼ਟਾ ਹੰ/... 

ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕਰ, ਰਹਿਓਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 

ਹੋ ਗਏ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਉਣਾ, ਜੰਮਣਾ __ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ 

..(ਵਗਰੋਗਰੂ ਨੰ ਮਰੇ 2? #ਹਰਵਾਨ ਹਾਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਨੌਰਾ ਸੱਲਾਰ ਤੈ ਆਵਾਗ਼ਵਣ ਹਕ /ਨਿਆ/... 

ਗੁਰ ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਨਾਨਕ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ (ਪਾਰਕ੍ਹਨ? ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਕੇ ਹੇ!ਨਾਨਕ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ 

_...ਅਤ ਹੋ/ ਨਾਨਕ/ ਅਤੇਗੁਰੂ ਦੇ #ਲਾਘ' ਰਾਠੰ' (ਸੰ? ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ' ਨੂੰ” ਪਹੈਨਾਣ /ਨੈਆ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਗ? ਮਹਲਾ(ਮਨੈਲਾ) .__ਪ(ਧਨਿਵ? ਘਰੁ(੫ਰ) _ ੧(ਘ/ਹੈਲ) ॥ 
ਰਾਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਵੀਂ _ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ 

ਸੰਤ ਮਿਲਿ(#ਲ) ___ _ ਭਾਈਆ, (ਡਾਲਆ? 

ਕਟਿਅੜਾ, ਰ ਜਮਕਾਲੂ(ਜਮਕਾਲ)? 0 
ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਮ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

...ੰਤ' ਜਨਾਂ ਅਤੇ (ਜਤੋ-ਸੰਗ? ਭਾਣੀਆਂ ਨੂੰ #ਲਣ ਕਰਕੇ ਜਮ ਛਾ ਭੈ #ਟ ਐਆ ਟੀ. 

ਸਚਾ(ਨੱਚ? ਸਾਹਿਬੁ(ਗਹੇੜ) ___ ਮਨਿ(ਮਨ) ਵੁਠਾ, (ਨਾ) 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਿਆ << ਵੋ 

ਹੋਆ ਖਸਮੁ(੪ਨਨ? __ ਦਇਆਲੂ(ਦਏਆਨ? ॥ 
ਹੋ ਗਿਆ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਮਿਹਰਵਾਨ . ਰ 

ਕਾਰ /ਨਿਆ/... 



<੩੩॥੬੬੬=੨- ਸੂ 
ਰਾਜਾ ਖ=== ੧੨੨੨“ ੨੧੩ ਰਲ 

ਅੰਕ ੫੨ 

ਮਿਲ ਪਿਆ 

ਬਿਨਸਿਆ ਸਭੁ (ਸਭ? ਜੰਜਾਲੂ(ਅਨਾਠ ॥੧॥ 
ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੰਧਨ 

....ਨੰਨੂੰ) ਭਰਨ ਅਤੰਗੁਰੂ ਛਾ #ਲਾ੪ ਨ ਐਆ ਅਤੇ (ਨਗ) ਲਭ (ਸੱਸ਼ਰਰੈਕ) ਬੰਧਨ ,ਕੈਨਸ਼ ਗਏ/.... 

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, (ਸ਼ਤਗੁਰਾ? 
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, 

ਹਉ? ਤੁਧ (ਤੁ ਵਿਟਹੁ(/ਟਹ? ਕੁਰਬਾਣੁ (ਕੁਰੜਾਣ? ॥ 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਤੋਂ 

...ਹੈ/ ਮੰਨੋ ਅਤਗੁਰ ਜੰਇੰ/ ਮੰ” ਤੋਰੇ ਉਤ” ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਾਂਟਾ ਹਾ. 

_ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ(ਦਰਸ਼ਨ) ਕਉ ___ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ _ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਤੁਸਿ(ਤਸ? ਦਿਤਾ _ ਅੰਮ੍ਰਿਤ `__ਨਾਮੁ(ਨ%)? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁੱਠ ਕੇ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਠਹਿਰਾਉ 

`...(ਨੋ? ਸਾਝ ਨ? ਨ? ਤੋਰੇ ਫ਼ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱ ਕੁਰਝਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਤੂ? #ਹਰਵਾਨ' ਹਕ (ਮੰਨੂ ਵਰਰੋਗੁਰੂ ਛ2 
ਆੰਟਤ-ਨਾ%' ਝਖਲ਼ /£ੱਤਾ ਹੈ... ਰ 

] _ ਜਿਲ ਭੂੰ -` ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ, (ਕਰ) 

` ਸੇਈ ਪੁਰਖ ॥ _ ਸੁਜਾਨ ॥ ਰ੍ 

ਉਹੀ _ ਪੁਰਸ਼, ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣਾ, ਸੋਝੀਵਾਨ 

--'ਨਨੂਾਂ ਨੰ ਹੰਨੂੱ` /# ਆਰ ਨਾਲ ਸਇਿਆ-/ਨਮ/ਰੈਆ ਹੈ, ਉਠੀ #ਰਸ਼ ਲੱਡੀਵਾਨ ਹਨ? 

ਤਿਨਾ(£ਨ੍ਹ? ਪਿਛੇ ਛੁਟੀਐ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ, ਕਰਕੇ _ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ 



.-/ਨੰਨੂਾਂ ਨ ਪੰਮਾ (ਭਗਤ?) ਟੁਆਰਾ ਅਤਗੁਰੂ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਠੀ ਸੰਸਾਰ /ਚ ਆਣੇ ਪਰਵਾਣ ਹਨ:.. 

ਸਚੇ (ਨਓ) 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਦਰਗਹ (ਟਰਗ?) 
(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹੇ _ 

...ਸਣਾ-ਸਭੈਗ/ਪ੍ਡੂ` ਨਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਭਾਰ? ਗੰਗੈਅ ਰੱਡੀਂ ਫਰਗਾਹ /ਫਚ' ਲਾਕ ਝੰਠਣਾ ਦਾ ਹੰ/... 

ਕਰਤੇ . 

ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ 

ਪੂਰਬਿ(£ਰੜ) 

ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, (ਨਤਆ? 

ਨਾਲ, ਸੰਗ ਰੰਗਿਆਂ, ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ 

ਬੈਸਣੂ(ਖੰਸਣ) _ ਜਾਇ ॥ 
ਨ ਜਾਕੇ 

ਹਥਿ।ਹ5) 

ਹੱਥ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ 

ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ 

ਵਡਿਆਈਆ, (ਫੱਡਿਆਣਆਂ) 

ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਇ॥੩॥ 

ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਬਕ ਕਲ <=੩੬੬੪੬=੨-੦<੦ ਤੇ 
੨ “੦ ਵ ੨੨੬੭ ੫2: - -- ੨ ੨੩੨੮੨, ਨੰ ੯<੨੭-- ੭੧ 

2- ਨ ਬੀ ੧੨ 0. . ਨ ਪੀ” ੮0. ੮ 

-” ਇ-੫੧-੯-= . ਅੰਕ ੫੨ _ ੨੨੨੨ 2 ../-€ 
ਜੜ੍ਹ 

ਜਿਨ, (/ਜੈਨੂ? ਅੰਦਰਿ(ਅੰਟਰ) ਨਾਮੁ(/ਨ%) ਨਿਧਾਨੁ(ਨੋਧਾਨ? ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਰੀ ਨਾਨ ਦਾ #ਸ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਉਹਾਂ ਦੇ ਨਫਕੇ (ਲਸਾਰ ਦੇ #ਹ£ਕ ਕੰਨਾ) ਤੱ 
ਨੁੱਕਤਾ ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਹੀ... 

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ (ਲੰਵਡ) ਦਾਤਾ ਕੇ ਨਹੀ, (ਨਨ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ _ਕੋਈ - _ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਰ ਜਿਨਿ(#ਨੂ? ਦਿਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨੁ (ਵਨ? ॥੨॥ 
ਜਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਤਮਿਕ _ (ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ) ਦਾਤ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ 

,..ਸਓਗੁਰੂ' /ਨੱਡਾ ਫਾਤਾਂ ਦੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲੀ ਨਨ: ਨਨ ਨ (ਨਨ? ਆਤਨਕ ਆੰਢਨ ਰੂਪ ਫਾਤ ਪਸ਼ਸ਼ਾ /ਟੱਤਾੰ 
ਹੀ 

ਆਏ ਰ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ (ਪਰਵਾਣ) ਰਹਿ (ਗਨ? 
(ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਆਉਣਾ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ____` ਹਨ 

ਜਿਨ(/ਜੈਨੂ? ਗੁਰੂ (ਹਾਰ? ਮਿਲਿਆ _ਸੁਭਾਇ॥ 



੨੨੪੧੮98੨੭੦੨੯੦੧ ੧੦ ਘ>੯-੪੦੨੦੦੨੨੬੭੦੨=੯ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਰ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਪੀਏ, ਅਰਾਧੀਏ 

ਸਚੋ ' ਬੁਧਿ(ਭੱਧ) ਬਿਬੇਕ ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ 

3 _ਸਿਰੀਰਾਂਗੂ , (/ਸਗੰਰਾਲ) `_ਮਹਲਾ।ਮਹਲਾ? ਪ(ਪੰਲਿਵਾ? ] 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

। ਹਰ(ਭਰ/ ਪਰਮੇਸੁਰੁ(ਪਰਨੇਸਰ) ਪੂਜੀਐ, 

੮੬੧੬ ਦੇ “ ( [` ਦੀ =੩੩੩੬੪੬= ਟੋਕ” “੧ 
4੨ ੨੧੨ ( ਉਨ ੨ << 9 

2. (ਖੰਛ ੨੫੨ 
4, :ਪੰ-- ੮੭ ਅੰਕ ੫੨ 

੬ ਉ ੨ਅ== 

੯੧੫ << 

....ਉਤ? /ਏਹ ਸਭ ਆਣ-,ਇੱਸਤਾਂ ਕਰਤਾ-ਰਖ' ਦੋ ਹੱਝ /ਫੋਚ ਹਨ; ਅਤੇ ੫ਹਹੈਠਾਂ ਤੱ“ ਨੀਂ ,ਲਥੋ (ਡਾਗਾਂ _ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਘਆਾਣੱਦੀਆਂ ਹਨ... ਰ 

ਸਚੁ(ਸਠ) _ ਕਰਤਾ, ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਕਰਣਹਾਰੁ , (ਕਰਣਹਾਰ) 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ਸਿਰਜਣਹਾਰ _____ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ____ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਵਾਲਾ 

ਸਚੁ(ਨਲ) ਸਾਹਿਬੁ,(ਨਾਨੰਕ? _ਸਚੁਂਨਜ਼) _____ ਟੇਕ ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

.੍ਨਾ ਉਡ (ਉਕਣੀ ੭ ਸਜਣਰਾਰ ਸਰ ਨ ਇਤ 
ਓੰਟ-ਆਗਰਾ ਹੀ... 

ਸਚੋ ਸਚੁ (ਸੱ _ ਵਖਾਣੀਐ, 

---(ਹ/ ਡਾਣ/ ਆਪਣ?) /ਓਲੰਕਾ-ਝੁੱਧ /ਵਲ, ਸਟਾ ਸੇਰ ਪਰਆਾਤਮਆਾ ਨੂੰ” ਇੱ ਰਲੀਏ), ਅਤੇ #ੱਦਾ-ਨ/#ਰ' 

,ਖੁਲਤਨਾ ਨੂ. ਨੰ) ।ਨਮਗੀੰਣ... ਰ੍ 

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ//ਨੈਰੰਤਰ) ਰਵਿ(ਨਵ) ਰਹਿਆ, 
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ___ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ 

ਜਪਿ(੧੫) ਰ ਨਾਨਕ, ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥ 
ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਕੇ ___ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ __ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ (ਪ੍ਰਭੂ) 

(ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ) /ਨੈਰੱਤਰ' ਹਰ ਨਜਹਾ /#ਆਖ' /ਹੈਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਓਸ ,£&ੱਕ` ਵਰਰੰਗੁਰ ਨੂੰ /#ਮਰ ਨਸ਼ਰ 
ਕੰ /ਨੂੰ /ਨਹਾ' ਹੰ/ 
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ਹੇ ਲਾ 
(੬ ਗਰ ੫੫. 

ਮਨਿ(ਸਨ) ਤਨਿ(ਤਨ) ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ(/ਆਗ) ॥ 

ਮਨ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤ 

---(ਹੈ/ ਭਾਣਨ ਆਪਣੇ? ਮਨ ਤੇ ਤਨ' /ਵੋਚ' (ਪਤਿ? ਲਗਾਕੇ ਪਰਨਾਤਮ-ਨਰੂਪ, ਨੰਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਅਰਾਹਨਾ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ, 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਆਤਮਿਕ) ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸਭਸੈ (ਸਭਨ? ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ) ॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰ ਆਸਰਾ, ਓਟ 

_...ਨਤਗੁਰੂ' (ਆਤਮਕ) ਲੰਵਿਨ ਦੀ ਟਾਤ ਝਸ/ਸਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ” (ਪੁਡੂ? ਭੱਲਾ ਛਾ 
ਓਟਾ-ਆਸ਼ਰਾ ਝਥਲ਼ਦਾ 2 /... ਰ 

ਸਤਿਗੁਰ।(ਨਤਹੁਰ? ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ, 

ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ (ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ) ਬੋਲ ਕਮਾਉਣੇ, ਮੰਨਣੇ 

ਸਚਾ(ਮੱਰਾ? ਏਹੁ (ਏਹ? ਵੀਚਾਰੁ (ਛੰਝਾਰ) ॥ __ ਰ ਸਿ 
ਸੱਤ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ, ਮੱਤ ਆ 

...ਸੰਤ-ਨ੍ਰੂਖ' ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੜ ਲੀ ਕਸਾਲੀ ਕਰਨ£ ,&ਨ ਗਾਂ ਸ਼ੱਚ-ਵਨਚਾਰ` ਹੈ. 

ਬਿਨ (/ਕੇਨ) 'ਸਾਧੂ __ ਸੰਗਤਿ (ਸੰਨਤ) ਰਤਿਆ, (ਰੱਤਿਆ? 
ਬਿਨਾਂ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆਂ, ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ (#ਠ) ਸਕੂ(ਨਭ? ਛਾਰੁ(ਛਾਨ? ॥੧॥ 

ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਆਹ 

---#3-੪ਰਸ਼ਾਂ ਟੰ ਸੱਗਤ' /ਵੋਚਾ ਲੋਨ ਹੱਛੇ /ਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਲਗਾਓ ਲਭ ਨੁਆਹ ਰੂਪ ਹੰ ਹੈ... 

ਮੇਰੇ __ਸਾਂਜਨ, _ਹਰਿ(ਹਨ)? _ਹਰਿ(ਹਨ) ਨਾਮੁ(ਨ%) ਸਮਾਲਿ(ਨਉਲ? ॥ 

ਆਪਣੇ _ਮਿੱਤਰ _ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਮਰ 

...ਨ/ ਸੋਨੇ #5ਰ/ ੪ਰਮਾਤਮ-ਨਾ#` ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ... 
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ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ(ਮੰਨਤ) ਮਨਿ (ਨਨ) ਵਸੈ, 

ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਠਹਿਰਾਉ 

...#ਤ' ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ (੪ਰਨਾਤਮ#-ਨਾਨ) /ਹਤ' /ਵੋਚਾ ਫਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਹਰਨਾ-ਸ਼ਾਧਕ) ਦੀ 
੫ਾਲ-ਕਨਾਈਂ ਪੁਰਨ/ਸਫ਼ਲ ਹੈ ਲਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਗੁਰੁ (ਨਨ) ਸਮਰਥੁ ,(ਸਨਰੱ5) __ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ਗੁਰੂ, (ਨਰ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ __ ਅਨੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਵਡਭਾਗੀ(ਵਡਭਾਗੰ? ਦਰਸਨੁ (ਦਰਸ਼ਨ) ਹੋਇ॥ 
ਵਡਿਆਂ ਭਾਗ਼ਾਂ ਨਲ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

..-%ਗੁਰੂ' (ਸਰਲ)? #ਕਤਾਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੱਤ ਹੈ, ਉਨ ਦੇ ਟਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦ ਹਨ:.. 

ਗੁਰੂ (ਡਰ) ਅਗੇਂਚਰੁ (ਅਜੱਰਰ) ਨਿਰਮਲਾ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਹੁੰਚ ਪਵਿੱਤਰ 

ਗ੍ਰ ਜੇਵਡੁ (ਜੰਵਡ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ।ਨਾਂ) ਕੋਇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

---(ਖਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ)? ਸਤੈਗੁਰੂ' ਪਾਵਨਾ-&ਾ/ਵੱਤਰਾ ਅਤੇ /੬/ਵ੍ਰਿਆਫਾੰ ਪਨੁਂਰ' ਤੱ“ ਪੁਰੂੰ ਨੰ, ਅਤੇਗੁਰੂ` /ਨੈਂਡਾ 
(ਮਹਾਨ) ਭਾਦ ਉਸ ਛੇ ਬਰਾੜਰ ਨੱਡ ਕਲੀ ਨਹੀ. 

ਗੁਰੂ (ਨ? _ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੁ (ਨਨ? _ ਕਰਣਹਾਰੂ , (ਕਰਣਹਾਰ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨੁਰਨੁ੩? ਸਚੀ(ਸੱਲ) ਸੋਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ 

...(ਪਰਨਾਤਨ' ਸਰੂਪ? ਅਤਗੁਰੂ #ੰਰਜ਼ਣਹਾਰਾ ਨੰ, #ਭਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਭਲਾ 6, ਅਰ ਲੀ ਸਨਖਤਾ 
ਹੀ (ਪਠਮ-ਸਾਧਕ ਨੂ? ਸਵ ਡਾ ਨਲਲੀ .. 
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ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰਿ (ਤਾਹਰ) ਕਿਛੁ (ਨ) ਨਹੀ, (ਨਨ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੌ ਬਾਹਰ, ਪਰ੍ਹੇ ਕ੍ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਕੀਤਾ 1 ਲੌਂੜੇ, ਸੁ ਰ ਹੋਇ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਛੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

...ਲਤੋਗਰੂ (ਦੀ ਸ਼ਮਰੱਓ?) 5” ਝਾਹਰ' ਕੁੜ' ਵੀ ਨਗਾੰ' ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਲੱ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉੱਗ ਹੱਦਾਂ ਹੈ... 

ਗੁਰੂ (ਨਰ? ਤੀਰਥੁ , (ਤ#ਰਕ) ਗੁਰੁ (ਨਕ) ਪਾਰਜਾਤੁ ,(ਘਾਰਜਾਤ) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ___ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ (ਸਭ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇਕ ਦਰੱਖਤ) 

ਗੁਰੁ :ਨਠ? ਮਨਸਾ __ਖੂਰਣਰਾਰੂ (ਊਰਣਹਾਰ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ __ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

.4#ਉਗੁਰੂ' ਨੀ (#ਨਲ? ਤੀਰਥ ਹੈ, #ਤਗੁਰੂ ਨੰ ਕਲਮ ,ਰੱਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤਗੁਰੂ` ਨੰ (/65) ਟੱਆਂ ਨਭਾ 
ਨੁੱਰਾਣਾੰ ਪੂਨੀਆ ਕਰਨ ਦਾਲਾਂ ਹੰ... . 

ਗੁਰੂ (ਨਾਨ? ਦਾਤਾ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%? ਦੇਇ, (2) 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਉਧਰੈ ਰ ਸਕੁ(ਨਭ) ਸੰਸਾਰੁ(ਨੰਸਾਠ) ॥ 

ਉਧਰਦਾ, ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ 

---#/3ਗੁਰੂ' ਦਾਤਾਂ #ਖਸ਼ਣਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਠ? ਹਗੀ-ਨਾ# ਝਖਸ਼ਟਾ ਹ, (/ਨਸ਼ ਰਾਠ? ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਛਾ 
ਪਾਰ-ਉੱਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਗੁਰੁ (ਨਨ) ਸਮਰਥੁ (ਸਮਰੱ5) ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਨਿਰੰਕਾਰੁ , (/ਨੇਰੰਕਾਰ) 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ . ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਾਕਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਗੁਰੁ(ਹਾਰ? ਉਚਾ ਅਗਮ __ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ___ ਉੱਚਾ, ਮਹਾਨ ਅਪੁਹੰਚ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੰਤ 

.-.#9ਗੁਰੂ` ਸਰੜਾ-ਸ਼ਕਤਵਾਨ` ਹੀ, ਇਹ ਅਗਰ (ਭਰੁਤ) ਮਹਾਨ ਹੈ, #ਨਤਾ 
ਅਤੇ (ਫੁਰਆਵਾਂ ਨਾਂ ਤੰ? ਪੂ. 
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ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਅਕਹਿ, ਅਪਹੁੰਚ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ (ਕਥਨਹਾਰ) ॥੩॥ 

ਕੀ ਦੱਸੇ, ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

... ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਉਪਆਾ ਕਥਨ ਝੱ ਬਾਹਰ ਰੰ, ਕੱਲਾ ਕਾਹੈਣ ਫਾਲਾ ਕਾਂ /#ਆਨ ਕ3?... 

ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨਿ(ਮਨ) ਬਾਛੀਅਹਿ, (ਕਫਆਹ? 

ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ।(ਸਤਕੁਰ) ਪਾਸਿ(ਪਸ? ॥ 

....ਨਤਨੰ ਦੀ ੪ਲ (ਕੱਲ?) ਮਨ /ਵਚ ਲੱਚਣਾ ਹੈ, ਉੰਤਨੇ ਗੀ ਆੱਤਗੁਰੂ ਕੱਲ ਹੁਏ ਹਨ... 

ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ, 

ਪੂਰਬਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਕਿਤ `__ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੇ ਹਨ 

ਸਾਚੁ (ਸੱਚ) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਦੇ ਰਾਸਿ(ਰਾਨ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ __ ਪੂੰਜੀ, ਧਨ 

.--(69ਗੁਰੂ) ਲੱ ਸ਼ਦਾ-ਸਝਰ ਪਰਨਾਤਨਆਾ ਦੇ ਨਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਝਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ੫ਾਲੰ' (ਲਹ ਫਲ), ਭਰਬਲੇ /ਲੋ_ 
(ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗੀਦੋ ਹਨ/... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਨਤਨੁਰ) ਸਰਣੀ (ਸ਼ਰਣ?) ਆਇਆਂ, 

ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ,ਵਿਚ, ਓਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 

ਬਾਹੁੜਿ (ਕਾਨਾੜ? ਨਹੀ(ਨਗੰ) ਬਿਨਾਸੁ(/ਖਨਾਸ) ॥ 
ਦੁਬਾਰਾ, ਮੁੜਕੇ . ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼, ਖ਼ਾਤਮਾ 

.--#9ਨੁਾਰੂ` ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵਚ ਆਉਂਣ ਨਾਲ, ਟਰ ੜੇ /ਵਨਾਸ਼ਤਾ ਨਗ ਹੱਦ (ਭਾਫ' ਲਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 
ਏੱ#' ਨਗ /#ਆਪਣੋ),.. __.. 

; ਹਰਿ, (ਰਗ? ਨਾਨਕ, _ ਕਦੇ ਨ।(ਨਾਂ) ਵਿਸਰਉ।/ਫਨਰਉਂ? 
: ਪ੍ਰਭੂ `___ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ __ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੂਲਾਂ 
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ਏਹੁ (ਛਠ) ਜੀਉ __ ਪਿੰਡੁ(&ਡ) ਤੇਰਾ _ਸਾਸੁ(ਨਨ? ॥੪॥੨੯॥੯੯॥ 

ਇਹ ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ _ ਸਾਹ 

...ਨਾਨਕ' (ਇੰ /ਡਹਾ ਅਰਦਾਨ ਹੈ #' ਹੋ/? ਵਗਹਗੁਰੂ' ਮੰ” ਤੰਨੂੰ” ਕਟਾ ਦੀ ਨਾਂ ਡੁਲਾਂ/ ਇਹ ਲਫਿਨ; ਮਗੀਰਾ 
ਅਤੇ ਨਘਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਰੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਤਾਨ) ਮਹਲਾ(#/ਹਲਾ)? ___੫(੫ਨਵ? ॥ 

ਰਾਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਸੰਤ ਜਨਹੁ (ਜ਼ਨਹ? ਸੁਣਿ(ਨਣ) ਭਾਈਹੋਂ, 
ਸਾਧੂ _ਪੁਰਸ਼ੋ, ਵਿਅਕਤੀਓ ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ 

ਛੂਟਨੁ(£ਟਨ? ਸਾਚੈ - ਨਾਇ(ਨ&? ॥ 
ਬੰਦ ਖ਼ਲਾਸ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦੀਵ ਸੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਹ/ #ੱਤ' ਲਨੰ/ ਅਤੇ /ਆਨੇ ਭਰਾਵੰ, (/ਨਿਆਨ ਨਾਲ)? ਨਣ, (ਨੈਰਫ? ਸਟਾ-ਸਝੇਰ' (ਦੰਹਿਗੁਰੂ? ਦੋ ਨਾਮ 
ਦਾ (ਬੱਦਨ?) ਰਾਠੰ' ਹੀ (ਸੱਨਹਰੇਕਾ ਬੰਧਨਾਂ 5) #ਕਤਾਂ /ਲਦਾੀ 24... 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਸਰੇਵਣੇਂ , 

ਸਤਿਗੁਰੂ ___`__ ਦੇ -__ ਪੈਰ _'' ਪੂਜਣੇ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ 

ਤੀਰਥ ਹਰਿ(ਹਰ? ਕਾ ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥ 

ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

.-.99ਗੁਰੂ' ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਟੀ £ਜਾ; (ਭਾਵ ਗੁਰ-ਸ਼ੜਦਾ ਦਾ /ਓੱਤਨ)? ਅਤੇ ਵਗਹਗੁਰੂ _ਨਾਨ` ਦੀ ਔਰਾਹ਼ਨਾ' ਹੀ 

(#ਨਲ?) ਤਾਰਲ' ਨੰ... 

ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨੀਅਹਿ,(#ਨਿੰਆਨ? 

ਮਿਲੈ . _ਨਿਥਾਵੇ।/ਨੋਕਾਫ? ਥਾਉ।(ਕਾ£? ॥੧॥ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ __ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ 

(ਇਨਾ ਤਰਹਾਂ ਲੀ ਪਰਸਾਤਨ' #ੱਟਗਾ ਨਾਲ; ਉਹ) ਅੱਗੋ ਰੱਲ ਦਰਗਾਹ' /ਵਲ' ਪਰਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਟਾ #ਣ-ਸ਼ਨਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੰ/ (ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰੱਛੀਂ ਟਰਗਾਨੇ) ਨੈਲ0ਫੇਆਂ ਨੂੰ” ਦੀ /ਟੈਕਾਣਾ #ਲ ਲਾਈ ਹੈ... 
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ਮੀ ੨੩ ੧੩੩੬੩=-.. ਅਲ, 

(੨੬ ਰਾ” ਚ 

ਭਾਈ ਰੇ, ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵ ॥ 
ਭੁਰਾ -. ਹੈ! ਸੱਚੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਟਹਿਲ 

..ਨੇ/ ਡਰਾਵ/ ਅਤੰਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਵਾ-/#ਮ਼ਰਨ ਗੰ ਸ਼ਦਵਿ-ਸ਼ੱਤ ਨੰ/... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਮਤਗੁਰ) ਤੁਠੈ ਰ ਪਾਈਐ, 
ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ 

ਪੂਰਨ ਅਲਖ(ਅਲੱਕ? _ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸੰਪੂਰਨ ਅਗਾਧ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ __ ਅਖੋਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਵੇ __ਠਹਿਰਾਉ 

ਉਨ ਪਰਨਾਤਨਆ; ਨੰ ਮਨ /£ਟਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮ ਤੱ" ਉੱਪਰ' ਹੀ, ਅਤੇ ਐਸ਼ ਦਾ ਭੰਟ ਨਗ ੪2 ਸਾ 

#ਕਾਟਾ, (ਓਹ) ਅ#ੱਤਗੁਰੂ' ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਗਾਠੀ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸ਼ਤਨੁਨ) ਵਿਟਹੁ(/ਵੈਟਹ? . ਵਾਰਿਆ, 

ਜਿਨਿ(ਨਰ੍? ਦਿਤਾ ਸਚੁ(ਨੱਲ) ਰ ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਦੀਵ-ਸੱਤ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

“ਮਨਾ ਅੰਗ ਨੰ ਨਦਾ=ਨਬੈਰ (ਪਰਨਾਗਲ? ਦਾ ਨ%' ਛੜਸ਼' /ਏੱਤਾ ਹੈ, ਆ 

ਲਾਂਏਾ ਹਾ... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ£ਨ) ਸਚੁ (ਸੱਠ) ੫ ਸਲਾਹਣਾ, 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੀਵ-ਸੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ 

ਸਚੇ (ਸੱਠ) ਕੇ . ਗੁਣ - ਗਾਉ।(ਨਾਉ? ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇਂ ਰੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ____ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ 

12 ਹਨੀ ਪਿਸ ਦੀ /ਨੈਣਤਾ=ਨਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਓਸ ਲੱਠੇ ਏ' ਨੁਣਾਂ ਟਾ ਨਇਨ' 

ਕਰਦਾ ਹਾ. 

ਸਚੁ(੧ੱਓ) ਖਾਣਾ, _____ - ਸਚੁ? ਪੈਨਣਾ, (ਪੰਨੂਣ? 
ਸੱਤ-ਸਿਮਰਨ ਭੋਜਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੱਤ-ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪੁਸ਼ਾਰ 
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੨ ੨=== 

(੫ ਗੁ. ੦ 

ਸਚੇ(ਸ) ਸਚਾ(ਨੱਠਾ) ਨਾਉ(ਨਾਓ? ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਦੀਵ-ਸੱਤ ਨਾਮ 

-<(ਉਣ' ਨ? ਸਦਾ-ਆਝੈਰਾ (ਵਗਗੁਰੂ) ਦੇ ਸੱਤਾ-ਸ੍ਰੂਪ ਨਾਨ (ਟਾ /ਸਨਰਨ ਕਰਦਾ ਗੰਦਾ ਹਾ /ਏਸ਼' ਲਈਂ ਹਣ 
ਤਾੰ ਮਰਾ) ਭਜਨ ਵਾ ਸੱਤ-/ਨੈਮਰਨ' ਹੈ /੭ਆ 2, ਅਤੇ ਘਹਿਨਣਾ ਵਾ ਸੱਤ-/8#ਰਨ (ਨੰ ਭਣ ,ਨਆ ਹੈ)... 

ਸਾਸਿ(ਸਾਨ) ਗਿਰਾਸਿ(/ਨਰਸ਼? __ ਨ(ਨਾਂ? __ਵਿਸਰੈ, 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲੇ 

ਸਫਲੂ(ਸ਼ਫਲ) ਮੂਰਤਿ(ਨੁਰਤ) ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਆਪਿ(%) ॥. 

ਫ਼ਲਦਾਇਕ, _ ਸਾਰਥਿਕ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਖਸ਼ਗੀਤ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ 

--#ਉਗੁਰੂ' ਨੀਂ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਫਲ ਦਣਹਾਰਾ ਮੂਰਤ ਹੈ, (ਨੂੰ) ਨਾਸਾ-/ਨਿਰਾਨ' ਨਹਾੰ' /ਵੈਸ਼ਰਣਾ.. 

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ।ਨਂਵਡ) ਅਵਰੂ(ਅਵਰ)? _ ਨ।ਨਾਂ) ਰ ਦਿਸਲੀ, 

ਆਠ ____ _ ਪਹਰ(ਪ/ਨਰ) ਤਿਸੁ(/ਤਸ? ਜਾਪਿ(ਜਾਟ)? 1 

ਅੱਠ(੮) ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ `_ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ 

...ਅਤਗੁਰੂ #ੱਡਾ ਮੰਨੂ ਹੱਨ ਕੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਗ ਆਉਂਦਾ; (/ਏਸ਼ ਲਈਂ ਨੋ/ #ਨਾਂ/? ਅੱਠੇ ਪਗ, _ਡਾਵ 
/ਇਨ-ਰਾਤ 6੭ ਏਈ #ਰਾਧਨਾ ਕਗ... 

ਨਦਰਿ(ਨਟਰ) ਕਰੇ _ ਤਾ।ਤ? ਪਾਈਐ, 
ਕ੍ਰਿਪਾ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰੈ 

ਸਚੁ (ਸੱਚ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਗੁਣਤਾਸਿ(ਹੁਣਤਾਨ? ॥੩॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ,ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 

_...ਨੰ ਨਓਗੁਰੂ ਆਪਣ?) /ਕ੍ਰੋਘਾ-/ਊਸ਼ਣੀੰ ਕਰ' ਦੋਵ, ਤਾਂ ਨੱਨਆਣੀਆਂ ਦੇ ਖਫ਼ਾਨੰ ਸ਼ਣੀਵ-ਲੱਤ ਪਰਨਾਤਨਾ 
ਦੋ ਨ% ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਖਤਾ ਹੁਈ ਹੈ... 

ਗੁਰੂ (ਨੂਰ) ਪਰਮੇਸਰੁ (ਪਰਨੇਸ਼ਰ) ਏਕੁ(ਏਕ) 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ੮1 ਤਰ 



%੪੭੦੪=੩ ==-੮<ਾ 

1੨੧੬੯ ੩੩ ੪=੬-<' 

.: : ੮੪੨ ॥੧<੬੧੦2੬੩੪੦੨੦੫੧%==੪੩੦-<੨ਰ੭੮ਾ= ੭ ਹੁ 

੩੩ <&= 
/ < ,>. << %&੨- 

ਵੋ 
<< 

(੫, =੧੬੯ 
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ਸਭ ਮਹਿ(ਆ£? ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 

...ਨੈ/ ਭਾਣੀ/ /ਨੈਨੜਾ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਸ਼ਾ/ੰਰੇਆਂ /ਵੈਲਾ ਸ਼ਮ਼ਡਡਆ ਗੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਸਹੰਗੁਰੂ /£ੱਕੱ ਸਰਪ 
ਹਨ... ਰ 

ਜਿਨ(#ੰਨੂ) ਕਉ ____ ਪੂਰਬਿ(ਊਰੜ? ਲਿਖਿਆ, 

ਸੇਈ ਨਾਮੁ(ਨ%? _ ਧਿਆਇ॥ 
ਉਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਉਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਭਾਗਾਂ /ਵੋਜ? ਪੁਰ ਨੰ #ਲਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਠੀੰ (ਪਰਭੂ? ਨ ਦੀ ਭੱਟੀ ਕਰਦੇ ਰਨ:.. 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰ `__ ਸਰਣਾਗਤੀ, (#ਰਣਾਗਤ?) 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ, ਓਟ ਵਿਚ 

ਮਰੈ ਨਨ? _ ਆਵੈ ਜਾਇ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥ 

->੦/ ਨਾਨਕ/ #ਤਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਣ' /ਏਨ ਆਹਏਆਂ ਨਾਂ ਆਗੰਟਾ 2, ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ? ਆਵਾਗਉਣ 
ਦਾ ਲੌੜ' ਗਹਿੰਦਾ ਨੰ/ 

ਨਟ: ਸੰ ਰਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਉੰਪਦੇ ਸਆਖਤ ਹੱਲੇ ਹਨ/ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੩੩ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੩੧ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੬ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ___ ੩੦ 

ਕੁਲ ਜੌ __ ੧੦੦ 



ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । । ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ੍ ਪ੍ਰਸਾਦਿ(ਪੁਸ਼ਾਏ ॥ 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ, (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਓ%ਕਾਰ' (ਪਰਮਆਾਤਨ? /ਏਕ' ਤੰ ਕੰਵਲ /ਟਕ' ਹੈ/ 6%ਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੱਦ (ਲਠੰਵਿ ਕਾਲ 3? ਹੈ? ਗੁਰ 
ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ,੍ਰਪਾ-/ਊਸ਼ਟੀ ਰਾਠੰ; ਸਾਹਕ` ਨੂੱ` ਨੈਨਾਲ ,ਨੋਹਾਲ ਕਰ /ਏਂਦੈ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਿਲੰਰਾਗ) ਮਹਲਾ (ਮਹਿਲਾ) ੧, (੫/ਨਿਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ? ੧(੫/ਨਲਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ 

ਅਸਟਪਦੀਆ।(ਅਸ਼ਟਪਲੀਆ? ॥ 

ਆਖਿਂ(ਆ੧)? ____ ਆਖਿ(ਆਸ? __ ਮਨੁ(ਨਨ? ਵਾਵਣਾ, 
ਆਖ ਕੇ __ ਆਖ ਕੇ ਨ ਚਿੱਤ ਵਜਾਉਣਾ 

ਜਿਉ(/ਨਓ? ਜਿਉ (ਨਉ? ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੈ ਵੱਜਾ ਕੇ 

..-(ਵ7ਰਗੁਰੂ ਨ%) #ੰਸ਼ਰ' /ੈਨਰ ਕੰ, ਮਨ' ਰੂਪਾੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ” ਫਜਾਉਂਣਾ ਲਾਗੰਦਾ ਹੈ/(ਡਾਫ /ਹਰਦੇ /ਵੋਜਾ” 
ਹਗਾੀ-/ਨੈ#ਰਨ ਟਾ ਸ਼ੱਗੰਤ ਪੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਗੀਟਾ 2?/ ,ਨਦੇ' /ਨਿਦੇ' ਸੜ ਆਵੇ (ਡਾਵ ਹਰਾ-ਨਮਰਨ ਏਂ 

#ੱਗਤਿ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੋ, /ਤ੬” /ਤਉੰ' ਹਰ? ਵਜਾ ਕੈ (ਪਰਭੂ-ਸ਼ਸ਼ਤਾੰ /ਫੇਲ ਲੀਨ ਨੱਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੈ/.)... 

ਜਿਸ ਨੋ _ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ, 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਦਾ ਹੈ 

ਸੋ ਕੇਵਡੁ (ਕੰਵਡ) ਕਿਤ (ਕਤ) ਬਾਇ।ਕਾ£? ॥ 

ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜੀ __ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ 

...ਨੰਨੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ /£ਨ) ਵਾਲਾ ਫਲਾਂ ਕੰ ਨੁਣਾਣਟਾ 6, ਕੈੱਡਾ #ਹਾਨ' ਹੈ ਉਹ? (ਓਸ਼ਟਾ? ,ਟਕਾਣਾ 
/ਕੈਰੜਾੰ ਛਾ ਹੈ?... ਰ 

ਹ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ, 

ਕਹਿਣ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਵੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 



੨0= ੮੬ `੧੧੧੩੩੭ ੪੧੭==੩੩ ਪੰ ੨)" ੩੬ <੬ 
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-੬-੫ਨੋਂ-- ਅੰਕ ੫੩ ਕਾ ਉਰ 
ਮੀ ਹਾ _.===ਾਾ ੮੮੨੬=.... ਛਲ", 

ਸਭਿ(ਸ਼ੰਡ? ____ ਆਖਿ(ਆ% ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ 

444/ਸੱਤਨੇ' ਦਾ (#ਕਾਲ' ਪਰਸ ਭਾਰ? ਕਹਿਣ ਵਾਲ ਹਨ; ਪਦ 

ਬਾਰ ਕਹ ਨਹ ਹਨ... 

ਬਾਬਾ, ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੂ (ਅਧਾਰ)? 7 
ਹੇ ! ਬਾਬਾ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਦ੍ਰਿਆਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਨੰਤ 

-<ਹ/ ਠਾਲਾ/ ਘਰਨੰਸ਼ਰ, /ਏ/ਊਆਵਾੰ ਪਹੁਂਰ' ਤੱ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੱਤ` ਹੈ/... 

ਪਾਕੀ ਨਾਈ, (ਨਾਈ? ਪਾਕ _ ਥਾਇ, (ਕ£? 

ਸਚਾ(ਸ਼ਠਾ? ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ (ਪਰਵ/ਏਗਾਰ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ' ਠਹਿਰਾਉ 

...ਸਦ਼ਾ ਅਤਰ ਪ੍ਰਨਪਾਲਕ ਪਰਨੋਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਵੱਤਰ ਨੰ ਅਤੇ (ਸੱਭਨਕ)? ਸਥਾਨ ਵਾ ਪਵੈੱਤਰ` ਹੈ... 

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ,(ਨਕਨ? ਨਨ? ਜਾਪੀ -__ਕੌਤੜਾ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਲਗਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ 

ਲਿਖਿ/#੧/ ਨ(ਨ?) ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
ਲਿਖਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 

ਹ 
..ਪਤਾ ਨਲੀੰ' ਲਗਣਾ ,ਕ' ਤੰਗੀ ਆਨੋਆ ਤਾੰ ਮਹਾਨ ਸਾ (ਅਕੰਓ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰੁਕਨ ਨੂੰ? ਕੱਛ 

ਹ /ਲੈਖਣ ਦੀ ਨਹਾ” ਸਾਣਫਾ:.. 

[॥ ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ (ਸ਼ਏਗ) ਮੋਲੀਅਹਿ, (ਮੰਲੰਅਓ?) 

ਤਿਲੁ (/ਤਲ) ਨ(ਨ? _ ਪੁਜਾਵਹਿ(ਪਨਾਵ?? ਰੋਇ॥ 

..ਲੰਕਰਾ ਨ ਕਾੰ ਵਾਂ /2ਕੰਤਰ ਕਰ' ਲਣਲਿ, ਤਾਂ ਦੀ ਇਨਾ (ਅਕਾਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੰ? ਅੱਡਾ ਭਕਾ ਈਠਾ ਆਾਭਰਾ ਨਲ 
#ਇ ਸਕਣ... 



ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ? ਕਿਨੈ।#ਨ੍ਹੰ? ਨ।ਨਾਂ? ਪਾਈਆ, 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ 

__ ਸਭਿ(ਸਭ) ਸੁਣਿ(ਨੁਣ? ਸੁਣਿ(ਨਣ? ਆਖਹਿ(ਆਖ?? __ਸੋਇ॥੨॥ 

ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ____ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ 

(ਰਨ ਪੰ? ਕਵਣ ਕਰ ਕਰਕ (ਪਰਸ 0 ਡਾ ਕਕਨ ਕਚੀ ਜਾਂ ਡੋਲ; ਪਰ ਕੈਲੇ ਤੱ 
ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੱਲਤਾ ਨਲ ਖਾਣੀ ਜਾ.ਸ਼ਕਨ... 

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ 

ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਨਬੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾ 

ਸੁਹਦੇ (#ੁਹਦੇ/ ਅਉਰੁ (ਅਉਰ) ਸਹੀਦ(ਸ਼ਨੰਦ) ॥ 
ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ 

4--ਬੀਰ, _ਧੰਗੱਰ; ਰੱਛ ਰਾਹ ਛੱਲਣ ਵਾਣ), ਨੈਦਕ' ਭਰੌਸੇ ਵਾਲੇ, ਭਲੋ ਮਰਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਗੰਦ (ਏਹ ਸਭਾ ਤੌਗੰ 
/#ਹਰ' ਲਈਂ ਤਨਲ਼ੀਲ ਹਨ)... 

ਸੇਖ(8ਕ) ਮਸਾਇਕ (ਸ਼ਕ) ਕਾਜੀ(ਕਾਜ਼?? 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨਿਆਇ ਕਰਤਾ 

ਦਰਿ(ਣਰ) ਦਰਵੇਸ(ਦਰਵੇਸ਼? ਰਸੀਦ ॥ 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫ਼ਕੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ 

<੨੭ਉ8: ਮ#ਸਾਇਕ, ਕਾਲ #ੱਲਾਣੇ ਅਤੇ ਰੱਠੀਂ ਫਰਗ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਲੇ ਹੱ ਟਰਵੋਲ਼; (ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਆਤਰ' 

ਝਨਣ ਲਈ ਕੱਤਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ)... 

ਬਰਕਤਿ (ਝਰਕਤ? ਤਿਨ।#ਨੂ? ਅਗਲੀ, 

ਵਾਧਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ 

ਪੜਦੇ (ਪੜ੍ਹਦੇ? ਰਹਨਿ(ਗਠਨ? ਦਰੂਦ ॥੩॥ 
ਪਠਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ 

--(#ਰ ਨ ਅਕਾਲ ੫ਰ#' ਦੀ ਗਹੇਮਤ' ਲਈਂ ਨ#ਰਤਾ ਸਨਤ) ਅਰਟਾਨ! ਸੰਨਤੀਆਂ ਕਰਣ ਗਹਿੰਟੈ' ਹਨ, 

ਉਾਂ ਨ ਬੁਤ. #ਰਕਤ, (ਭਾਵ ਝੰਲਤਾ ਬੰਤਾ ਕਖਸੇਫਾ? ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਰੁੱਦੀਆਂ ਹਨ... 
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ਪੁਛਿ(£ਡ? ਨ(ਨ? ਸਾਜੇ, ਪੁਛਿ੪ਡ੭ ਨ(ਨਾ? ਢਾਹੇ, 

ਪੁਛਿ(5ਡ) ਨ(ਨਾ? ਦੇਵੈ ਲੇਇ(ਲ% 

...(ਕਰਤਾ ਖੁਰਕ (ਸੌ ਨੂ ੪ਡਕੀ ਮੈਸ਼ਣਾੰ ਦ? ਸਾਜਨਾ ਨਗੀੰ' ਕਰਦਾ; ਨਾ ਹਾੰ ਐਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸ਼ ਦਾ /ਫਨਾਲ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੀਦ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ (ਦਾਤਾ) ਨੂੱ' ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਛਕ ਵਾਪਨਾ 
ਲੱਦਾਂ ਹੀ/... 

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ (ਕੁਫਰਤ? ਆਪੇ ਜਾਣੈ, 

ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 

ਆਪੇ ਕਰਣੂ (ਕਰਣ? ਰ ਕਰੇਇ(ਕਗੇ? ॥ 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਰਜ,ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ _ 

--#ਪਣੀ ਭਕਤੀੰ ਰੂੰ ਉਹ ਨੁੱਝਾ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਰੈ, ਅਤੇ ਆਪ' ਹੀ ਸਭ ਕਾਰਜਾ (ਭਾਵ ਲਾਗੀ ,ਨੜਣੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ? 

ਗਰ 

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ `___ਨਦਰਿ(ਨਏਰ) __' ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ,ਤੱਕਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ 

ਜੈ(ਲ? _ . ਭਾਵੈ ਤੰ।ਤ) ਦੇਇ? ॥੪॥ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਦਾ 

--(%#ਕਾਲ ੪ਰ8) ਨਭਨਾੰ ਨੂੰ (ਆਖਣ?) ਤ੍ਰਆਾ-/ਊਸ਼ਣੀੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲਾਹੇ (ਝ=/ਲਸ਼ਾ? 

ਝਾਲਸ਼ਾਦਾ ਹੀ... 

_ਥਾਵਾ(ਸਾਵਾਂ? ਨਾਵ।ਨਾਂਵ) ਨ(ਨਾਂ) ਜਾਣੀਅਹਿ, (ਨਾਣਆ?? 

ਨਾਵਾਂ (ਨਾਵਾਂ) ਕੇਵਡੁ (ਕੇਵਡ? ਨਾਉ ਨਾਉ? ॥ 

<੦(#ਕਾਲ £ਰ੪' ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਪਰ' %ਖਾਰ' ਰਚਨਾ /€ਲ, ਉਸ਼ਣੋ? ਸਥਾਨਾਂ ਦੋ. ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗ ਜਾਣ ਸਕਦਾ 

(#ਤ' /ਏਹਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਗੰ' ਲਗਾ ਸਕਦਾ /ਕੈ /ਟਨੂ) ਨਾਵਾਂ /ਵੇਰਾ ਉਸਦਾ /ਕੈਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਨ ਹੈ? 
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ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ , (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ _ ਮਾਹਰਾਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਸੋ . ਕੇਵਡੁ (ਕੇਵਡ? ਹੈ ਥਾਉ (ਖਾਉ? ॥ 
ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਸਥਾਨ 

-..ਕੈੱਡਾ` ਫੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ, ,ਨੱਡੈ ਸਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਸਾ ਹੀ... 

ਅੰਬੜਿ (ਅੱਤੜ) ਕੌਇ ਨ(ਨਾਂ? ਸਕਈ, 

ਹਉ(ਹ£? ਕਿੱਸ __ਨੌ(ਨੋ? _ਪੁਛਣਿ(4ਡਣ? ਜਾਉ(ਜਾਉ? ॥੫॥ 
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ _ ਨੂੰ ` ਪੁੱਛਣ, ਪਤਾ ਕਰਨ _ ਜਾਵਾਂ 

ਨ 

... 77 ਮਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ #ਲਾਨ 2) ਪਰੰਡ ਤਾ ਕੱਲਾ ਸਕਦਾ ਨਗਾੰ! 7 ਨਨ ਕੱਠੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈਂ ਲਾਵਾਂ?... 

ਵਰਨਾ _ ਰ੍ ਵਰਨ ਨ(ਨਾ? ਭਾਵਨੀ, 

ਵੰਸ਼/ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਵੱਸ਼ ਨਹੀਂ `__ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ 

ਜੇ ਕਿਸੈ `____ ਵੰਡਾ(ਵੰਡਾ? ਕਰੇਇ(ਕਗੇ) ॥ 
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

... (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਲੰਕਰ' ,ਕੈਨੈ (ਇਕ ਫੱਤ' ਨੂੰ? ਵੱਡਾ ਕਰ /ਇੰਦਾ 2, ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਗੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੱ` ਉਹ' ਕੁਲ ਲੱਗਾ 

ਨਹ ਨਗਦ?... 

ਵਡੇ (ਵਡ) ਹਥਿ(ਹ5) ਵਡਿਆਈਆ, (ਵੱਡਿਆਣੀਆ 

ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ।3? ਦੇਇ ॥ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

,..ਦੰਡ' (ਨਹਹੋਲ? ਹੱਡ ਵਨੀਆਣੀਆਂ ਹਨ; ਨੈਨ ਨੂੰ ਦਾਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ” ਸਖਲ਼ /ਏਟਾ' 6... 

ਹੁਕਮਿ(ਟੁਕ%) ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ, 
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੫ ਗਰ. ਅਲ ਚ. 

ਚਸਾ ਨ।ਨਾ? ਢਿਲ ਰ੍ ਕਰੇਇ(ਕਠ)? ॥੬॥ 

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ 

--ਆੰਹਰ ਡੇ ਖਰ ਅਲ ਆ ਨ ਤੂੰ ਰੋ? ਆਪਣੇ ਰਕਮ ਰਾ ਨੁਆਰ ੬ ਨ ਅਤੇ ,ਏਸ਼' /ਵਲ' /ਖਨ 
` ਮਤਰ ਲਲੀਂ ਲੀ ਭੰਗੀ ਨਲ ਲਾਲੀ. 

ਸਕੁ(ਲਭ) ਕੌ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ (ਕਤ? _ ਬਹੁਤੁ , (ਕਹਤ? 
ਸਾਰੇ ਕੋਈ __ ਆਖਦੇ ਹੋਰ 

ਲੈਣੇ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ।ਛੰਨਾਰ) | 
ਲੈਣ ਦੇ ਰ੍ ਵਿਚਾਰ/ਖ਼ਿਆਲ ਦੁਆਰਾ 

ਕਿ 
ਆਰੀ ਨੀ ਲਾਟਾਂ... 

ਕੇਵਡੁ (ਕੋਵਡ? ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ, 
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਕਹੀਏ 

ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ(ਨਮਾਠ) ॥ 
ਬਖਸ਼ ਕੈ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 

... ਦਾਤਾਂ ਦੌਣ' ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ ੪ਰ੩? ਨੂ ਕੈੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ, #6ਲ ਨੇਂ ਕੁੜ' ਦੀ ਉਠ ਭਖਸ਼ /ਹੈਹਾ ਨੰ, 
ਉਹ ਤਾੰ ਨੰਲੂਮਾਰ ਹੈ, #ਣ/ਨਣਤ' ਹੈ... ` 

ਨਾਨਕ, ਤੋਟਿ(ਤੱਟ)? __ _ਨ।ਨਾ) ਆਵਈ, _ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਘਾਟਾ, ਕਮੀ _ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

ਤੇਰੇ __ਜੁਗਹ(ਨਗ? ਜੁਗਹ (ਨਗ? __ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥ 
1 ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਗੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਲ ਆ 

--ਨਾਨਕ' (ਦਾ ਕਹਣਾ ਹੈ 4) ਹੈ/ ਵਗਰਗੁਰੂ/ ਤੌਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੱਡੋਂ ਨੱਨਾ (ਅਟੱਲ ਤੇ ਡਰਕੂਰ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ /ਵੇਚਾ 
ਕਦੋ ਦੀ ਘਾਣ ਨਗ ਆਉਦਾ / 

ਮਹਲਾ।(%ਹਲਾ? - _ ੧(ਘਉਲਾ) 1 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ `__ਪਹਿਲੀ 



_ ਸਗਲੀਆ(ਨਨਲੀਆ? ਕਰਹਿ(ਕਗ/?? ਸੀਗਾਰੁ(ਆੰਗਾਰ? ॥ 

---(ਪਰਸ਼ੰਨੂਰ) ੪ਤਾੰ ਫਆ ਗੀ ਸਾਗੰਆਂ (ਨਵ ਹੀ ਵੀ ਹਨ/ ਨਾਗੀਆਂ ਗੰ (ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਤਾ : 
ਲਈ) /ਨੈੱਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ... ਰੇ 

ਗਣਤ ਰ ਗਣਾਵਣਿ(ਨਣਾਵਣ) ਆਈਆ, (ਆਣਆਂ? 

ਸੂਹਾ ਰ ਵੇਸੁ (ਫੇਸ) ਵਿਕਾਰੂ (/ਵਕਾਰ? ॥ 

ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਿਕਾਰੀ, ਭੈੜਾ, ਵਿਅਰਥ 

...ਪੇਰ' #ਨਨੜਆਂ /ਏਨਤ੍ਰਆਂ (ਆਪਣ ਨਾਰ-/ਲੰਨਾਰ ਅਤੇ /“ਆਰ' ਲੀਆ ਕੱਤ ਕੱਲ) /ਨਣਤਆਂ | 
ਨਣਤੀਆਂ /ਨਣਾਉਣ ਆਣਆਂ ਹਨ; (ਭਾਵ /ਵੋਲਾਦੇ ਏ ਹਾਵ-ਡਾਵ' ਕਰਣੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ ਪਲ?) ਨੂਹਾ 

ਪ/ਹੈਰਾਵਾ /ਵੈਕਾਗੀ 2, (ਭਾਵ ਲੱ ਲੱਕ ਝਾਹਗੀ ਹਾਗਨਕਾ ਪ/ਹਰਾਦੇ ਕੰ, ਹਾਰਨੀਕ' ਕਰ#-ਕਾਡਾਂ ਦਾ ਲੱਕਾਂ 

/ਵੈਠਾ ਡੂਠਾ ਅਡੱਝਰਾ ਰਚਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਤਾ /ਵੇਅਰਲ' ਹੈ)... 

_ਪਾਥੰਡਿ,(ਖਾਥੱਡ)? __ ਰ - 46 ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਈਐ, 
ਦਿਖਾਵਾ/ ਦੰਭ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ 

ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ (ਪਾਜ? ___ ਖੁਆਰੁ(#ੁਆਰ? ॥੧॥ 

ਡੌ /ਛਰ' #ਗੌਸ਼ਾਨਾੰ ਹੁੱਦਾੰ ਰੀ, ਏਵ” ਗਾਂ ਪਾਕਡਿ ਦਾਲਾੰ ਇੰ ਪੁਤ ਦਾ ਨਲ ਉਤਰਨ ਨਾਲ; ਆਲ-ਤੁਆਰੀ ਵਿ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ, _.ਇਉ(££? ___ਪਿਰੁ/ਮਠ) __` ਰਾਵੈ _ ਨਾਰਿ(ਨਾਰ) ॥ 

ਵਿ 
.-ਪੂੰਡੂ' ਕੱਤ ਨ; /2ਵੇ' (ਜੱਵ' ਰੂਪ? ,£ਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂ ਮ਼ਣਟੇ ਹਨ (ਡਾਵ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ //ਆਰ' ਕਰਟੇ ਹਨ)..! 
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ਖਾ “੨੨ ੩ 

ਤੁਧੁ(ਡਸ? ਭਾਵਨਿ (ਭਾਫਨ) ਸੋਹਾਗਣੀ, (ਸੰਟਾਗਣ?? 

ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਣ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ 

ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾਂ, ਲੈਹਿ(ਲ?? ਸਵਾਰਿ(ਨਫਾਰ) ॥੧॥ਰਹਾਂਉ ॥ 

ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਿਹਰ _ ਲੈੱਢਾ ਹੈ ਸੰਵਾਰ, ਰਾਸ ._ _ਠਹਿਰਾਉ _ 

....(ਨੋ/ ਵਗਹੈਗੁਰੂ ਨੰ/ ਨਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪਾਂ ,£ੱਸਤ੍ਰਆਂ) ਤੰਨੂ' ਚੱਨਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ; (ਵਰਅਸ਼ਲ) ਉਹ 
ਗੀ ਨੁਹਾਗਵੰਤਆਂ ਹਨ; ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਹੈਮਤ' ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ ਅੱਗਣਾਂ ਨੂੰ” ਝਥਸ਼ ਕੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੰਦਾ 
ਹੰ£.. 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ(ਸ਼ਭਲ?? ਸੀਗਾਰੀਆ(ਯੰਨਾਗਆਂ? 

ਤਨੁ (ਤਨ) __ ਮਨੁ(#ਨ) ਪਿਰ ਕੈ ``_ `` ਪਾਂਸਿ(ਪਨ ॥ 
ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਦੇ ਰ੍ ਕੋਲ,ਹਵਾਲੇ 

.-(#ਨਹਆਂ ਨਹਾਗਵੰਤੀਆਂ), ਅਗਰ ਕਰ ਨਾ ਨਮ ਆਂ ਹਨ ਇਤ 
ਮਨ (ਪੂ? ਕੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ £ੰਟੀਆਂ ਨ... 

ਦੁਇ ਕਰ ਜੌੜਿ(ਜੰਤ? ` ਖੜੀ ` - ਝਕੈ, 

ਸਚੁ(ਨੱਦ? ਕਹੈ __ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਟਾਨ)? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ 

---#ਤ' (/ਨੈਖਰਤਾ ,#ੰਹੇਤ' ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਤ ਦੇ ਹਕਨ' ਦੀ ,ਏਂਤਜ਼ਾਰ' /ਵਲ) ਦੱ ਹੱਥ ਸੜਕ) ਤਾ ਤੱਕਦੀ ਗੰਡਾ 
। #ੱਚ-ਮਰੂਪ' ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਤ ਅੱਨੋ ਲੱਟੜੀਆਂ ਬੋਨਤਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

ਲਾਲਿ(ਲਾਲ) ਰਤੀ, (65?) ਸਚ।ਸੱਓ) ਛੈ __ ਵਸੀ, 

1 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ___ਸਮਾਈ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) __ਅਦਬ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ _ ਟਿਕੀ 

ਭਾਇ _ ਰਤੀ(ਰੱਤ£) ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਰਾਸਿ(ਰਾਸ? ॥੨॥ 

| ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ . ਰੰਗ ਵਿਚ ਸੁਆਰੀ ਹੋਈ 

<<(ਓਹ) #ੱਚਾ-ਨ੍ਰੂਆ ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ /ਦਲ ਸਮਾਣਾ ਹੱਲ ਉਸਦੇ ਨਰਮਲ ਭਉ /ਫਲ ,2ਕੀ ਗਹੈਂਦੀ ਹੈ/ (ਏਈ 
` £ਨ ਅੱਵਲ ਪਰਭੂ ਕੰਤ ਦ) ਪੁੱਤ ਰੰਡ ,ਵਜ ਰੰਗ ਕੰ, ਨੁਆਗਾਂ ਹਾਂ (ਉਸ਼ ,ਵਚਾ ਲਨ ਗਉਂਦੀ ਟ0.. 
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ਪ੍ਰਿਅ 

ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਲਾਲੀ 

ਪਿਆਰੀ 

ਕੀ 
ਦੀ 

ਮਾਨੈ 
ਮੰਨਦੀ 

ਨ <=੩0੬੬੬==-੨੭ ੮੬" ੩7 "੧ 

੧ ੨੨੨੨੦, 5 ॥ ੭= “੧ %. ਨ (6 

ਅੰਕ ੫੪ ੩ ਨ ਪੇ <<“ < 

`ਰੋਰੀ _ ਕਾਂਢੀਐ, 
ਦਾਸੀ . ਗਿਣੀਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਨਾਉਨਾਉ? ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਛਾ ਦਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾਂ ਹੀ... 

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ,ਪੰਤ੭ ___ ਨ,ਨਾਂ? ਤੁਟਈ, (ਡੱਟਲ? 
(ਸਦੀਵ) ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਟੁੱਟਦੀ ੍ 

ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ(ਮਲ? ਮਿਲਾਉ ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ _ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ 

_....ਲੰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਵਾਨ) ਇੱ ਿਦ ਅਤੇ ਰਾ ਸਦਾ-ਸੈਰ' (ਪਰਸੰਲੂਰ) ਦੇ ,ਨਲਾਪ /ਵਚਾ ਲੜਨ 
ਗਲੀ ਹੈ,.. 

ਸਬਦਿ(ਹੜਏ) ਰਤੀ, (65?) ਮਨੁ (ਨਨ) ਵੇ ਧਿਆ, 

ਹਉ (ਹ6? ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ(ਜਾਉ? ॥੩॥ 
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰ੍ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਜੀ ਡਰ ਜਰ. 

ਸਾ ਧਨ, ਚੰਡ ਨ(ਨਾ? ` ਬੈਸਈ, 
ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ 

` ਜੇ ਸਤਿਗੂਰ(ਸ਼ਤਨੁਰ? . ਮਾਹਿ (ਮਾਨ? -_ ਸਮਾਇ॥ 

ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 

ਗੜੀ (ਨੁਰਾਗਵਤ£? %ਆਗ, (ਖਡੂ ਕੰਤ ਦੋ? ਨਾਨ ਹੂੰ ਮੰਨੇਲੀੰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਾਧਦਾਂ ਟੰ. ਉਹੋ ਲੀ ਪਰਤਿਆ 

ਹਲ ਤੀ ੭ੰੱ ਉਸ ਤੱ 

...ਜੰਕਰ (ਜੰਵ ਰੂਪ /£ਸਤ੍ਰਹ ਅਤੰਗੁਰੂ /ਇਲ ਅਭੰਦਾ ਹੈ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਂ ਦਾ /ਏਧਵਾ ਹੱਲੇ ਨਗ ਡੰਠ ! 
ਸਕਣ (ਭਾਵ ਉਹ' ਨਫਾ-ਨੁਹਾਗਣ ਗਹੰਦਾ ਹੰ),.. 
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__ ਪਿਰੁ((#ਗ? `_ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੌਂ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ___ਰਸਮਈ, ਅਨੰਦਮਈ ਨਵਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ 

ਸਾਚਉ, ਮਰੈ ਨ(ਨਾ? ਜਾਇ ॥ 

.-(ਉਸ਼ਟਾ #ਰਸ਼ੌਲੂਰ) ਕੱਤ; (ਨਟ? ਰਨਮਲਾ ਭਾਵ ਅਨੰਟਦਾ/ਏਕ, ਸ਼ਣਾ ਨਵਾਂ-ਨਰੰਆ ਅਤੇ ਸੱਤਸ੍ਰੂਪ' ਹੰ/ 

ਨਿਤ `ਰਵੈਂ `______ ਸੋਹਾਗਣੀ, (ਸੱਹਾਗਨ? 
ਰੋਜ਼ ਮਾਣਦੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ 

ਸਾਚੀ ਰ੍ ਨੋਦਵਿ ਅਜ ਰਜਾਇ।(ਰਲ਼ਾ£)? ॥੪॥ 

ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

(ਅੰਨਾ ਪਰਸ਼ੌਲੂਰ` ਆਪਣ?) ਰਜ਼ਾ /ਵੈਲ, ਸੱਤ-ਨਰੂਪ' ਮ੍ਰੋਪਾ-,ਊਸ਼ਟੀੰ ਕਰਕ, ਹਰ` ਰੱਜ਼ ਨੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੂੰ” 

ਸਾਚੁ (ਲਾਲ) ਧੜੀ ਧਨ ਲਾ ਮਾਡੀਐ,, (ਮਡਅੰ) 
ਸੱਚ ਟੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀ `ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ 

_ ਕਾਪੜ (ਕਾਪੜ) ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ (ਆੰਨਾਗ) ॥ 

ਕੱਪੜੇ `__ ਖ੍ਰੀਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਜਾਵਟ 

...ਸਦਾ-ਅੈਰ (ਪਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਤਾ ਲਣਨ, ਉਹ ਨੁਰਾਗਵੰਤ?) ,ਏਸਤ੍ਰਾਂ (ਕੰਸ? ਫਆਂ ਪੱਟੀਆਂ (ਰੁਇਿ 5? 
#ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਫਹਹਿਗੁਰ ਲੀ 2? ਪ੍ਰੰਮ ਨੂੰ! ਆਪਣੇ (ਨੱਦਰ) ਕ੫ਤ ਅਤੇ ਹਾਰ-/ਲੱਗਾਰ ਭਣਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਚੰਦਨੁ (ਨੰਠਨ) -__ ਢੀਤਿ(ਲੰਤ) ਵਸਾਇਆ, 

ਸੁਗੰਧਿਤ ਲਕੜੀ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ 

ਮੰਦਰੁ (ਮਟਰ? ___- ___ਦਸਵਾ(ਟਸਫਾਂ? ਰ੍ ਦੁਆਰੁ (ਏਆਗ) ॥ 
ਘਰ, ਨਿਵਾਸ . . ਦਸਮ ਗੋਲਕ 

...(#ੰਨਾ ਧਰਨਾਂ-ਸਾਧਕ ਰੂਪਾ ਨੁਹਾਗਣ ਨੰ, ਪੂਡੂ ਕੱਤ ਨੂੰ? /ਨੱਤ' /ਵਲ ਵਸਾ /6%; ਨਨ ਇਸ ਨੇ ਚੱਠਨ ਦਾ 
(ਤੈਲਕ ਲਗਾ (੭), ਕਤ ਅਪਨੀ ਹਿਤ ਸਿਨਹਾ ਦਿ (ਭਾਵ ਨਠ=ਲਠਾ ਉਦੰਗੀ 

ਨੁਰਤਾ /#ਰਤਾੰਂ /ਏਲ ਗਹਿਣਾ)? #ਮਡੰ /ਏਹ' ਉਸਦਾ ਨਵਾ ਹੈ /6%?., 



ਦੀਪਕੁ, (ਇੰਕ) ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਟ? ਰ ਵਿਗਾਸਿਆ, 

ਦੀਵਾ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ 

ਰਾਮ . ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਰ ਉਰ ਹਾਰੁ (ਨਾਰ) ॥੫॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਹਿਰਦਾ ਗਲ-ਮਾਲਾ __ 

_`...(ਅਤੰ ਉਸਨੇ /ਠਰਣੇ ਨੂ ਗੁਰ) ਸੜਦਾ ਰਾਗਾੰ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ /ਨਅਨ ਹਾ (ਉਸ਼ ਘਰ /ਫੈਲ ਸਮ, 
ਉਸਨ) ਛਫਾ ਲਗਾ /ਨਆ ਅਤੇ /ਹੋਰਦੇ /ਵਜ ਵਗੰਹਗੁਾਨ ਨਾਸ (ਦਾ ਛੱਦਨ£, ਆਨੰ? ਜਲ ਛਾ ਹਾਰ 

ਨਾਰੀ(ਨਾਨੰ? ਹੂ __ਅੰਦਰਿ(ਅੱਟਰ) ਸੋਹਣੀ, 

ਮਸਤਕਿ(#ਸ਼ਤਕ? ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ (/ਆਆਗ) ॥ 

....ਹੰਸ਼ ਨੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ, ਪੂਡੂ' ਪ੍ਰੱਤਿਆ ਦੀ-/£ਆਰ ਰੂਪਾਂ #ਣਾਂ ਸਜਾਈ ਹੱਈੰ 2. ਇਹ (ਸੜ ਲਭ) 

` ਸੈਭਾ।ਲੰਭਾ) ਸੁਰਤਿ(ਨਰਤ)? _ ਰ ਸੁਹਾਵਣੀ, 

ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੋਮਿ$ _ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ _ ਅਨੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) 

...ਉਨ ਦੀ ਸਭਾ ਹਾ 6; # (ਉੱਸ ਨੇ? ਸਦ਼ਾ=ਸੈਨ ਅਤੇ ਅਨਤ (ਵਾਲੀਗੁਰੂ? ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ! ਨੁਰਤ /ਏਲ 
ਟਕਾ ਕੰ, ,£ਨਾ ਨੂੰ ਨੁੱਇ ਬਣਾ ਉਆ ਹ/... 

ਬਿਨੁ (ਕੈਨ) -“ _ ਪਿਰ, ਪੁਰਖੁ (ਮਰ) ਨ(ਨ? _ ਜਾਣਈ _ ਸਾਚੇ 
ਬਗੈਰ ਹੁ 1 | 

` (ਪ੍ਰਭੂਕੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ____ਸਦਾ-ਸਥਿਰ 

ਗ੍ਰ ਕੈ - ___ ਹੇਤਿ(ਹਤ) ਪਿਆਰਿ(//ਆਰ? ॥੬॥ ਰੇ 

ਸਤਿਗਰੂ __ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ 

...#ਤਗੁਰੂ' (ਸਝਦ) ਛੇ ਪ੍ਰਤਤਿ-/ਪਆਰ /ਦੇੱਚ' (ਨਨ; ੬੦) ਸਦਾ-ਆੰਝਰ_ #ਰਠਆਾਤਮਾ 2 ਹੈਨ ਹਰ /ਕੈਸ਼ੇ 
_ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ” ਨਗ" ਲਾਣਾਂ-੫/ਓਚਾਣਦੀ... 



(483) 

ਨਿਸਿ//ਨਸ) ਅੰਧਿਆਰੀ _“ __' ਰ੍ ਸੁਤੀਏ, 

ਕਿਉ (ਨ£? ਪਿਰ `___ ਬਿਨੂ/#ਨ) ____` ਰੈਣਿ(ਰੌਣ) ਵਿਹਾਇ ॥ 
ਕਿਵੇਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਬਗੈਰ ਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ _ 

4--(ਟੈਕਾਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਆਇਆ ਛਲ) ਤਮਗਾ ਲਾ ਵਿਸ (ਲਵ /£ਸਤ੍ਰ/, ਪਭ? ਕੱਤ /ਨੈਨਾਂ 
(ਤੰਗਾੰ ਸਾਵਨ' ਭਵ ਰਾਤਾ ,ਕੈਵੇ' ਉੁਸ਼ਰੰਗਾ?... 

ਅੰਕੁ(ਅਕ) ਜਲਉ, _____` ਤਨੁ(ਤ੭ _` ' ` ਜਾਲੀਅਉ, -' “ 
ਅੰਗੁ ਰ੍ ਜਲ ਜਾਣ - - ਸਰੀਰ ਬਲ ਜਾਏ 

ਮਨੁ (%ਨ) ਧਨੁ(ਧਨ)_ ___ _ਜਲਿ(ਲਲ)? _ _ ̀ ਬਲਿ(5ਨ) ਜਾਂਇ ॥ 

--(ਦਗਓਗੁਰੂ #ਦਗਾ ਤੱ ਸਣੇ ਤੋਰ? ਅਨ ਜਲ ਜਾਣ; #ਗੀਰਾ ਬਲਾ ਸ਼ਾ %ਤੇ /ਹਰਦਾ' ਤੰ' ਧਨ ਛੱਲਤਾ ਵਾ 

#ਝ' ਬਲ ਲੀ ਨਾਣ:.. ਰ੍ 

ਜਾ(ਜਾ? ਧਨ _____ ' ' ਕੰਤਿਕਤ) ``' ਨ(ਨ) ` ਰਾਵੀਆ, 

ਤਾ(ਤਾ? ਬਿਰਥਾ. ਸੈਬੰਨੂ(ਜੱਬਨ? ` ? ਜਾਇ॥੭॥ 
_ ਝਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਜੁਆਨੀ 7`ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 

“ਜਿਕਰ ਲੱਦਿ' ਰੂਪਾ /£ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਉਤ ਾਂ ਸਟ (ਨਨ ਭੂਪ ਜਲ 
/ਇਅਰਕ ਹਾੰ ਰਲੀ ਜ਼ਾਲਗ£.. ਆ 

ਸੇਜੈ ਕੰਤ _ ਮਹੇਲੜੀ, 
ਸੇਜ ਉੱਤੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਇ॥ 
ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ 

<<(#7£ਆਵਾਂ ਰੰਗਾਂ /ਦਲ ਅਵੈਸਲਾ ਜੰਢ) /ਟਸਤ੍ਰਂ ਦੀ ਲੋਜਾ ਉੱਤੇ (ਪੁਡੂ? ਖਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ. ਪਰ (#7ਟਆ 
ਈਂ ਰੁੜ੍ਹ ਨੰਦ /€ਲ) ਠੁੱਤੀੰ ਹੱਲ ਨੂੰ” ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਆਹੈਸਾਸ ਨੰ ਨਗੀ' ਹੁੱਦਾ:.. 



ਨ -” ੦੦ ਆ 

ਹਉ (ਹਉਂ? ਸੁਤੀ, ਪਿਰੁ (/੧ਠ) 
ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ _ ਜਾਗਦਾ 

ਕਿਸ ਕਉ _ ਖੂਛਉਊਡ੬? ਜਾਇ ॥ 

4194 40 ਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਨਾ /4ਯਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਕਦਾ ਆ 2 6? ਕੈਨ ਕੰਠ ਪੁੰਡਣ ਲਾਵਾ ਕੱ 
ਨ7ਆ ਦਾ ਰੂੜੂ? ਨੰਦ /ਵੈਲ” (ਨਵਾਂ ਉਠਣ 62)... 

ਸਤਿਗੁਰਿ (ਸ਼ਤਨੁਰ) ਮੇਲੀ ਲੈ ਵਸੀ, 

ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ __ ਮਿਲਾ ਲਿਆ (ਨਿਰਮਲ) ਭੈ, ਅਦਬ ਟਿਕੀ ਵੱਸਦੀ 

ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰੋਮੁ(£੦੭ ਸਖਾਇ॥੮॥੨॥ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰੀਤ ਸਖ਼ਾ/ ਮਿੱਤਰ 

59 ਨਾਨਕਾ/ ਐਸ (ਜੀਵ /ਏਸੜਰਾੰ ਨੂ? ਅਤਰ ਨੇ (“7ਆ ਨਹ ਦੀ ਨੰਦ ਚ ਓਠਾਲ' ਕੰ, ਆਪ? 
ਆਘਣੇ ਨਾਲ /ੋਲਾ ।ਨਆ ਹੈ ਓਹ ਪਰਤਿਆ ਦੇ /ਨੈਰਮਨ ਡ% ਅਦਝਾ ਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿ /ਟਚਾ ,ਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਅਤੀ 
ਏਹ //ਆਰ' 2 /ਫਰ' ਉਸ ਦਾ ਅਸ਼ਾ ਛਣ' ਲਾਂਟਾ ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨੈਗੀਰਾਲ ਮਹਲਾ (ਮ/ਹਨਾ) ੧(ਘਹੈਲਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰ੍ ਪਹਿਲੀ 

ਅੰਕਪ੪ ਰ੍ ਰ੍ ਰ ੍ 
ਆਪੇ ਗੁਣ, ਆਪੇ ਕਥੈ, 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 

ਆਪੇ _ਸੁਣਿ(ਨੁਣ? ਰ ਵੀਚਾਰੁ (ਲੰਚਾਰ? ॥ 
ਖ਼ੁਦਰੀ ____ਸੁਣਕੇ ਵਿਚਾਰ 

.--(#ਕਾਲ 2ਰ8) ਆਪ' ਹੀ ਨੁਣ (ਸਰਨ? ਹੈ, ਉਹ &ਦ' ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਲੱਨਆਣਆਂ ਦਾ ਦਆਨ ਕਰਦਾ 2, 
#ਤੇ ਆਖ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ #ਜਾਰਟਾ ਦੀ ਹੈ... ਰ 

ਆਪੇ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) ਪਰਖਿ(ਪਰ ਭੂੰ, 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਣਕ ਪਾਰਖੂ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪੇ ਮੌਲੂ(ਮੱਠ) _ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਨ? ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ` ਬੇਅੰਤ 



. ੧੧੧ ੬ਵ੧੧$21੧੭50੪੦2੫2੭੭੭062੩੪=ਦ੩੪੨%੬੬੫੬-੫੨ ੨੭੯੨੨ ਲ-=<੩-੦<੨<=<ਲ 

ਜਿਉਂ (ਨ? ਭਾਵੈ, ਤਿਉ (56? ਰਾਖੁ(ਰਾ&) ਤੂ 
ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ(ਆਰਾਰ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਠਹਿਰਾਉ 

ਐਨ ਸਾਵੇ, ਤੇ #ਨ ਮੰਨੇ (ਲੰਵਨ ਲ? ਰਹਿਣਨਂ-ਬਹਿਣੀਂ ਝਣ' ਨਾਵ... 

ਦ੪-- ਨ. _%=-<<੩੬੩੬,੬੪੬== ੮੩) ੨੬ ੨ ੯੩0 ੨ << << ੬ ॥₹ 6 -੨੬੨੬-੭ ਸਉ 

50” 2੧ ਉਹ =-=੨=੩੦-<<<<<<< “-= ੮< 22੬੧ ੨ ੭੨ (£“ ? ੭7 ਹੋ 2 ੮ <੩ ੧੨ <- ੦। .੦ 
ਨਲ ੭੫ =੨ ਰ੍ ਉ << [7 ੯ ੯ ਨ ਅਕ ੫੪ = ੨੧) ਰਿ 

”? [== ਸਕ ( 

# 6 ਗਕ ਘਣਾ ੧੮੮੮੩ ਇੰ 

(੧੬੬ ੮੮੦੨੩ ਇਆ । "] 

.-(ਹ/ ਦਾਗ?) ਆਕ` ਨੰ ਤੂ (ਕਤ?) ਰਤਨ ਹੈ, ਆਪ ਨੰ ਓਸ ਨੂੱ` ਖਰਲਣ' ਵਾਲਾ ਹੈ? #ਏ' ਗੰ (ਇਨ) 

ਰਤਨ ਦਾ 8ਅਤ' ਕਤ (ਖਾਉਂਣ ਵਾਲਾ) ਦੀ. ਹੰ?., 

ਸਾਚਉ ਮਾਨ (ਮਨ? ਮਹਤੁ (ਮਨੱਤ)7 ਭੂ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ _ ਵਡਿਆਈ, ਮਹੱਤਵ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ(ਏਵਣਹਾਰ) ॥੧॥ 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

--(576੩' ਲੀ/) ਝੂ ਆ ਨੀ #ੱਤ-ਸ੍ਰੂਖ' ਹੈ? ਆਧ ਨੰ ਆਣ, &ੱਸ਼ਤਾ ਕਤ ਵਡਿਆਈ ਰੰ: %ਤੇ ਆਗ 

ਨੰ ਰਹ ਮਾਣ, ਵਡਆਣੀਆ ਝਸ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਫੀ ਹੈ?.. 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਭੂ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਤ/ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰਚਣਵ/ਲਾ 

... ਵਗੰਹਗੁਰੂ` ਜੰਓ/ ਤੂੰ ਨੀ #੍ਰੈਠਟਾੰ ਦਾ #ਰਲਣਰਾਰ ਤੌ ਭਲਣਹਾਰ' ਹੈਂ... 

...ਨਵੇ' ਤੌਰ ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਟ ਤੂ ਤਵੇ” ਨੀ ਨੰਗਾ ਗੱਖਆ' ਕਗ; (ਸੌਗਾਂ ਅਰੜੰਲੀੰ ਹੈ /ਕ0 ਗਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਝੰਦਕਾੰ 

ਆਧੇ _ ਹੀਰਾ ̀  ਨਿਰਮਲਾ, ਆਪੇ __ ਰੰਗੂ(ਰੰਨ) ਮਜੀਠ ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ _ ਵਰਣ, ਰੰਗਤ ਮਜੀਠ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ 

<< ਡ? #ਕ ਹੀ (ਨ%' ਰੂਪ? ਨੈਰਨਮਲ ਨੌਰਾ 2; ਅਤੇ #੫' ਨੰ (ਭੱਟਾਂ ਵ)? ਮਜੀਠੀਆ ਰੰਗਾ ਦੀ ਹੈ?.. 

ਆਪੇ ਮੌਤੀ ਉਜਲੋ, 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ __ ਉਜਲ 

ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਨੂ(ਡਅੰਠ) ॥ 

_ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰ੍ ਵਿਚੋਲਾ 
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..ਡ) ਆਖ ਗੰ (ਭਗਤਾਂ ਰੂ? ਓਜੂਲ ਮੰਤ ਹੰ? ਅਤੇ ਆਖ ਗੀ (ਆਪਣ
ਾ ਦਰਗਾਨੇ) ਭਗਤਾਂ ਦਾ /ਫਲੱਲਾ 

ਫੀ ਹ?.. 
੍ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਣ) ਸਲਾਹਣਾ, _ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਉਸਤਤੀ 

ਘਟਿ(%ਟ? ਘਟਿ(੪ਟ) ਡੀਠੁ(ਡੰਠ) ਅਡੀਨੁ(ਅਡਠ)? ॥੨॥ 

....ਊਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਟ ਹੱਕੇ #ੱਟ ਪੱਟ /ਜ਼ਾ (ਵੱਸ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਭਰਸ਼' ਦੀ)
, ਲਉਗੁਰ` ਦੇ ਸ਼ਝ਼ਦ' ਰਾਗੀ” /ਨਫ਼ਤਾ 

ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਗੀੰਦਾੀੰ`ਹੰ... 

ਆਪੇ _ ਸਾਗਰੁ (ਸਾਨ) ਬੌਹਿਥਾ, ਆਪੇ __ ਪਾਰੁ (ਪਾਰ) ਅਪਾਰੁ(ਅਪਾਰ) ॥ ` 

ਤੂ? ਆਧ' ਗੀ ਸੁੱਦਰ ਹੰ ਆਪ ਹੀ ਲਹਾਫ਼` ਹੈ? ਆਪ ਗੀ ਉਰਾਰ-ਪਾਰ' ਦੋ
 ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੈ. 

ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ (ਨੁਜਾਣ? ਕਿ 

ਸਹੀ, ਸੱਚਾਂ ਰਸਤਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੁਸੀਂ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ (ਲੰਘਾਵਣਹਾਰ? ॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਲਾਰ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ 

...(ਵਾਹਗੁਰੂ /7 ਤੂੰ ਆਪ ਗੰ (ਨੈਮਰਨ ਰੂ? ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹਾ
 (ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ? ਸ਼ਾਨਣਹਾਰ' ਹੰ? 

ਅਤੇ ਆਪ ਗੀ (ਨੱਸ਼ਾਰ ਸਾਗਰ 3? ਪਾਰ' ਲੰਘਾਉਂਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਹੈ... 

ਨਿਡਰਿਆ(ਨੋਡਆਂ? ਡਰੁ (ਡਰ) ਜਾਣੀਐ, 

ਡਰ ਰਹਿਤ ਭੈ, ਖੌਫ਼ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ 

ਬਾਝੁ (ਬਾਣ) ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ(ਰੱਝਾਰ) ॥੩॥ 

__ ਅਕਾਲ ਪੁਰਤ ਦੇ (ਨੈਰਮਲ? ਭੰਆ “ਲਾ ਨਾ ਗਉਣ'ਵਾਰਨਆਂ ਨੂਂ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਆਵਾ
ਕਉਣ ਤੱ ਡਰ ਲਗਦਾ 

ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਬਾਝ? (ਲੀਵਨ' /ਫਚ` #ਏਕ' /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਉਭਾਰ ਲਊਆ' ਗ/ਹਿੰਦਾ ਹੈ..
. 



| 

1 

ਅਸਥਿਰੁ (ਅਗਰ) ਰ੍ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ, 

ਨਿਹਚਲ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ - _ਕਰਤਾਰ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ 

ਹੋਰੁ (ਹਰ? ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ 

ਬਾਕੀ, ਦੂਸਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 

....ਨੂੈਸ਼ਟਾਂ /ਵਲ ਕੰਵਲ ਅਕਾਲ ਖਰੜ ਨੰ (ਸ਼ਲੀਵ ਕਾਲ) #ਨੈਹਜਲ' ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਰ ਸਭਾ ਆਵਾਨਵਣ 

ਟਰ ੪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲੱਮਣੋ #ਰਦੇ ਗਹਿੰਟੈ ਹਨ... 

ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੂ((ਨੋਰਮਲ? ਏਕੁ (ਏਕ) ਤੂੰ, 
ਖ਼ੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ 

ਹੋਰ ਰ ੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥ 

...(6/ ਵਗੈਗੁਰੂ ਸਭਾ ਮ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ /ਲ), ਤੂੰ ਨਟ ਗੰ /ਨੱਕੇਂ ,&ਕ' ੫ਾਕਾ-ਪਵੈੱਤਰਾ ਹੰ; ਤੰਲੰ" ,ਓਨਾਂ ਹੱਰ' ਸਭਾ 

ਨੂ ਸਗਤਾ ਦੈ ਹੱਹੀਆਂ /ਫੋਚ ਪਾਕੇ ਬੀਆ /£ਆ ਹੈ... 

ਗੁਰਿ(ਨੁਰ) ਰਾਖੇ ਰ ਸੇ ਉਬਰੇ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ 

ਸਾਚੇ ___ ਸਿਉਂ (ਨ? ਲਿਵ ਲਾਇ॥੪॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ, ਸੰਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ 

-(ਇਨ੍ਹਂ ੱ ਰਆਂ ਦੀ ਫਾਰ (ੱੋ' ਐਸ? ਸਟੋਰ ਨੇ ਰੱਿਆ ਕੱਟ ਉਹ ਸਦਾ-ਨੈਰ ਪਰਆਤਨਾ 

ਨਾਲ ਨਵ ਲਠਾ ਕੰ ਬੱਚ ਗਈ ਹਨ... 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਜੀਉ, ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਪਛਾਣੀਐ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ `_'` ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ 

ਸਾਚਿ(ਸਾਜ) ਰਤੇ ਗੁਰ ਰ੍ ` ਵਾਕਿ(ਵਾਕ? 1 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 

...(ਨੰਹੜੋ? ਸਤਗੁਰੁ ਦੇ ਬ਼ਨਾਂ ਰਾਣਾ” ਸੱਤ-ਸ੍ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ (ਰਜਿ #ਲ? ਰੇ ਹੱਲੇ ਹਨ; ਉਹ (ਨਾਨ? 

ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੱ ਪਛਾਣ ਲੰਦੋ ਹਨ... 



ਤਨਿ(ਤਨ? ਮੈਲੂ (ਮਲ? 

ਘਰਿ(੫ਰ) ਜਿਸੁ(ਨਨ) ਓਤਾਕ(ਓਤਾਕ? ॥ 

ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਾ 

..ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾ ,£#ਕਾਣਨ #ਣਾ-ਸਝਰ' ਪਰਆਾਤਆਾ ਦੇ _ਘਰ' /ਵੈਚਾ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ 
/ਫਿਕਾਰ?) ਏਈ ਨੰਡ ਨਗ ਲਨਦ?.. 

ਨਦਰਿ(ਨਟਗ) ਕਰੇ ਸਚੁ(ਨੱਨ? ਪਾਈਐ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ=ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੱਤ (ਨਾਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਬਿਨੁ ਨਨ) ਨਾਵੈ(ਨਾਂਫ? ਕਿਆ ਸਾਕ(ਨਾਕ? ॥੫॥ 

ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 

46? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਘਣਾ ,ਨਰ੍ਆਾ-/ਊਲਟਾਂ ਕਰ ਏਵ, (ਨ ਤੂ ਕਰ ਕਲ (95) ਨਾਮ 
ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ (ਕਾਸੇ ਨਾਲ) ਕਾਹਦਾ ਨਾਕਾ-ਸੱਠੱਹ` ਹੀ... 

ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਡਣੇਆਂ? 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ 

ਸੁਖੀਏ `ਜੁਗ ਚਾਰਿ(ਲਾਰ? ॥ 

--./ਲਿਨੂ ਨ ਨਟਾ-ਸਾਠਰ (ਪਡੂ? ਨੂੰ` ਆਨਲਾਣ /ਓਆ ਹੀ, ਆ (ਭਾਦ' #਼ਟਾ ਹਾੰ 
ਆਤਨੀਕ? ਅਨਦ ਚਾ ਗੰਦੇ ਰਨ:.. 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ(ਉਸ਼ਨਾ? ਮਾਰਿ(ਨਾਗ? ਕੈ, 
ਲਾਲਚ, ਇੱਛਾ ਖ਼ਤਮ ਕੇ 

ਸਚੁ(ਸ਼ਨ? ਰਖਿਆ `. ਉਰ ਧਾਰਿ(ਧਾਰ) ॥ 

ਸੱਤ (ਨਾਮ) ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਧਾਰ ਕੇ 

---(ਕੈੀਕੀ' ਉਨਹਾਂ ਨੰ? ਹੱਕਾਨ ਅਤੇ (#70ਏਆਵ?) ,ਤ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਟਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਸਤ (ਨ%? ਨੂੱ' /ਨਰਦੇ /ਵਲਾ 
/ਟਕਾ ਰੱਤਿਆ' ਹੰ... 



੪੮੧ (495) 

ਏਕੁ(&ਕ) ਨਾਮੁ ,(ਨਨ? 
ਇੱਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਗੂ ਰ੍ ਵੀਚਾਰਿ(ਵਚਾਰ) ॥੬॥ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੁਗਤਿ 

..-ਸਨਾਰਾ' /ਵਰਾ (ਫਾਭਹੰਗੁਣੂ)? ਨਾਨ ਨੀ (ਅਸਲ) ਲਾਹਾ ਹੈ, (ਹੜ)? ਆਤਗੁਰੂ ਟ ਛੱਲੀ ਲੁਠਤ` ਰਾਗੀ” . 
- #ਆਲੀਦਾ ਹੈ... 

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ (ਵ੪ਨ? ਲਾਦੀਐ, 

ਸਤਿ (ਨਾਮ) _` ਸੌਦਾ ___ ਲੱਦ ਲਈਏ, ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰੀਏ 

ਲਾਕੂ(ਲਾਠ) ਸਚੁ(੧6? ਰਾਸਿ(ਰਾਨ) ॥ 

ਨਫ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰ੍ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ 

...(ਫਣਜ' ਕਰਨ ਭਲ?) ਅਤ (ਨ%) ਟਾ ਸੱਦਾ /£ਕਤ੍ਰ ਕਰਨਾ ਲਾਗੰਦਾ 2. (ਐਸ ਨਾਲ /ਏਸ਼ ਵਾਣ /€ਲ) 
ਹਨਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਠਾ-ਸੰਝਰ' (ਨਾਨ? ਦੀ ਹਨ ਚ ਫੀ (ਫਾਹਾ ਹੁੰਦਾ 'ਹੰ)... 

_ ਸਾਂਚੀ ਦਰਗਹ(ਦਰਗ/ਨ) ਬੈਸਈ, 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਰਬਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ 

ਸਚੀ(ਨ6?? ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਨ? ॥[ 
ਸੱਤ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ 

...(ਬਤਊ੭ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ-ਅਰਣਾਸ' ਦੁਆਰ; (ਧਰਨ-ਨਾਧਕ)? ਸ਼ਣਾ-ਸੰਝੇਰ “ਰਆਤਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ /ਵੇਝਾ 

ਭੰਠ ਲਾਂਟਨਾ ਹੈ... ਰ 

ਪਤਿ(੫ਤ) ਸਿਉ (ਨ£? ਲੇਖਾ _ਨਿਬੜੈ, 
ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ(ਨਾ%? ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਨਾਨ? ॥੭॥ 

-<#ਰਆਤ#' #ੱਟਗਾਂ ਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ /ਵਠ' (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ' ਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ? ਲੰਸਾ=ਲੰਸਾ /ਏੱਠਤ' ਨਾਲ /ਨੈਲੜਾ 
ਲਾਏ ਹੀ... ਰ 



ਉਚਉ ਰੰ 
ਉੱਚਾ, ਮਹਾਨ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 

ਕਹਉ , (ਕਹਉ? ਨ(ਨਾ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ 
ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 

...(ਨ3' ਵਾਹਹੇਗੁਰ' ਨੂੰ? ਓ76ਆਂ ਤੱ ਵਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਹਨ, ਪਰ (/ਨੈਰਾ? ਆਥਣ' ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਉਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 
ਨਠਾੰ' ਹੈਂ ਲਾਂਟੰ... 

ਜਹ(ਜ? ਦੇਖਾ(ਏਖਾ? ਤਹ(ਤਨ? ਏਕੁ(੬ਕ? ਭੂ, 
ਜਿਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ 

ਸਤਿਗੁਰਿ, (#ਤਰੁਰ? ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾ 

....(ਨੰ/ ਵਹੰੁਰ $) ਸਤਗੁਰ ਨੰ (ਤੰਗ? ਛੀਂਟਾਰਾ ਕਰਵਾ /੬ਤ' ਹਨ; (ਰਿ ਹਜ ਵਿ ਟਕਾ 
ਗੰ ਤੱ ਨਫਰ ਆਉਂਦਾ ਰੈ. 

ਜੋਤਿ(ਲੱਤ? ਨਿਰੰਤਰਿ(/ਨਰੰਤਰ/ ਜਾਣੀਐ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼/ਨੂਰ ਇੱਕ-ਰਸ ਸਮਝੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ 

ਨਾਨਕ, ਸਹਜਿ(ਸਟਲ? ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥ 

ਰੇ! ਨਾਨਕ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ 

.-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਪੂਡੂ? ਪੂਰੱਤਿ ਰਾ2ੰ; ਆਤਨਕਾ-ਅਡੰਲਤਾ (/ਵਰ /ਟਕਾ' ਕੰ), /ਏਕ-ਰਸ਼ ਪਰਨਾਤਨਾ-ਪ੍ਰਕਾਲ਼ 
ਉ' ਅਨੁਭਣ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੰ/ ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਮਨਲਾ) ੧(ਘਹੈਲ? ][ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰ ਪਹਿਲੀ 

ਮਛੁਲੀ, ਜਾਣਿਆ, (ਲਹਣਆਂ) 

ਮੱਛੀ ॥ ਸਮਤਿਆ 



॥੨%% ਤੋਟਿ <ਟ 
ਉਆ ,ਨ, ੫ 

੨੬੬੮”) _ .<) 
[7 ਯ 

੩ `੧ ੧੦੬. 
ਪਰ ਨਲ ਨਾ ੧=- ੩ 

'ਣ ਚ 

---(ਫੈਚਾਨ£) ਮੁੱਛਾਂ (ਸੱਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਭਨਣ' ਵਾਲ? ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਖ਼ਡ ਨਕ ਅਤੇ (ਸਨੂੱਦਰ' /ਵੋਚਾ ਗਇਆ) 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੁਟਿਰ ਦੀ ਗਉਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਾੰ (ਉਸ ਡੂੰਪਾਣੀਂ /ਉਚਾ ਕੇ ਗਣ ਨਾਲ ਉਸ਼ਲਾਂ ।ੱਟ 

ਚਾ ਸਕਦਾ ੭ ਭਾਵ ਨ ਲਵ, ਦਿ ਤਾਂ #ਨਇਆ ਦੇ ਫੱਧੋ ਤੱ 

ਜ਼ ਸਕਦਾ 6)... 

ਅਤਿ(#ਤ) ਸਿਆਣੀ ਰੀ 

ਕਿਉ (ਕੰ? ਕੀਤੌ ਵੇਸਾਹੁ(ਵਸ਼ਾਨ? ॥ - 

... (ਮੰਡ) ਬਹੁਤਾ ਨੁੰਟਰ ਅਤੇ ਨੁੜਵਾਨ ਨ. /ਫੈਰ ਸ਼ ਨੰ (ਮੱਤ ਨ੫? ਲਾਲ ਦਾ ,ਕਉੰ' /ਫਸਵਾਲ਼ ਕੀਤਾ?... 

ਕੀਤੇ (੪. ਕਾਰਣਿ(ਕਾਰਣ) ਪਾਕੜੀ, 

(ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼) ਕਰਨ _ ਕਰਕੇ ਪਕੜੀ ਗਈ 

ਕਾਲੁ ਨਨ? - __ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ(ਨੋਰਾਂਹ ॥੧॥ 
ਮੌਤ ਨਹੀਂ `_ ਟੱਲਦੀ, ਹੱਟਦੀ _-_ ਸਿਰ ਤੋਂ 

...(ਆਪਣੇ /ਏਸ? /ਵੈਸ਼ਵਾਲ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੀ (ਮੱਛ£ ੫ਕੜਾਂ ਸਾਲੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਨ ਦੇ ਆਰ ਤਾੰ ਮੱਤ ਨਗਾੰ' 
ਟਲਫ£ (ਭਾਵ ਨਾਵ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਤ ਆਂ ਨਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ” ਡੁੱਲਕੇ, ਨਹਇਆਣਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠਾ /ਵਚਾ ਛਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤ /ਫਰ (ਆਤਨੀਕ) ਨੱਤ ਟਲਦ ਨਗੀਂ... 

ਭਾਈ ਰੇ, ___ਇਉ(££? ਸਿਰਿ(ਨਠ? ____ ਜਾਣਹੁ(ਜਾਣਹੁ? ___ ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੈ! ਇਵੇਂ _- ਸਿਰਤੈ _.__. ਸਮਝੋ ਮੌਤ 

£ ਭਾਈ£ ਵੇ ਆਂ ਦੀ ਅਧਣੇ ਅਰ ਤੋਂ (ਰਸ) ਮਪ ਡਰੀ ਹੂ (ਡਾ) ਨ. 

ਜਿਉ।ਨਉ? ਮਛੀ, ਤਿਉ56) ਰ ਮਾਣਸਾ, (ਨਣੋਸ਼ਾ? 

ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੂ (ਜਾਲ? ॥੧॥ ਦੂ ॥ 

ਰਿ ...ਟ ਮੱਛਨਨ ਨ ਅਚਾਨਕ ਹਾੰ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣ (ਉਚ ਫਲਾ ਗਦਾ ਹੈ, &ਣ ਨ ਅਰ ਅੱ ਦੀ ਔਤ 
ਅੰਤੇ ਚੀ ਘਰ ਡੈਲੀ ਨ... 



ਜਗੁ (ਜਨ) 

__ਸੰਸਾਰ 

ਬਿਨੁ (/$ਨ) ਗੁਰ, __ ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋ ਅਮਿੱਟ, ਅਮੋੜ 

---ਸਾਰਾ #ੱਸ਼ਾਰ' ਮੱਤ ਟਾ ਲਹਉੋਆ ਗੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੰਗੁਰੂ (6ੱਟ) ਤੱ /ਨਾਂ ਅਮਂਟ ਗਤ (ਛਾ ਗ਼ਮ ਬੁਤ 
/ਅਕਿਰ 6... 

ਆਇ 

ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਰਤੇ , ਉਬਰੇ, ਸੇ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਰੰਗੇ ਉਹ _ਬੱਚ ਗਏ 

ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ (ਡੰਡ? __ ਵਿਕਾਰ ॥ 
ਦੈਤ ਭਾਵ ਛੱਡਕੇ __ ਬੁਰਿਆਈਆਂ 

ਨਨ ਗਨੀ ਮਗ ਮਦਾ-ਨਓਰਾ (ਵਾਈਗੁਰੂ? ਦੇ ਰਨ /ਉਲਾ ਕੰਗ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ; ਉਹ (ਨੱਤ ਲੇ ਡਰ 5? ਬੱਠ' ਲਾਂਟੇ ਹਨ... 

ਹਉ(ਹ? _ਤਿਨ(ਓਨੂ੭ __ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, 
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਸਚੈ (ਸਨ) ਸਚਿਆਰ ॥੨॥ 

ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ 

...ਨ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਯਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਹੜੇ ਸ਼ਟਾ-ਆਸਰ (ਪੁਡੂ? ਦਰ ਤੋੰ ਸੱਤ-9ਰਸ਼ਾ (ਛਣ' ਕੈ 4ਹੁੰਰਿਟੇ ਹਨ)... 

ਜਿਉ (ਨ? ਪੰਖੀਆ, (ਪੰਖੀ? 

ਬਧਿਕ _ ਹਾਥਿ(ਹਾਕ? ॥ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ _ 

...(ਲੰਵਾਂ ਛੇ #ਤ ਤੌ ਮੱਤ £ਦੇ' ਗੀੰ 2), #ਦੇ' ਪੰਛੀਆਂ (ਦਾ #ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਲਾਂ ਅਲਮਾਨ #ਲ? ਬਾਜ਼ | 
%ਤ /ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਠਾਂ /ਵਚ' ਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 



ਗੁਰਿ(ਗਾਰ) ਰਾਖੇ ਜਾ ਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਬਚਾ ਲਏ ਰ੍ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ . 

ਹੋਰਿ(ਹਰ) ਵਾਥੇ __ ਢੌਗੈ _ਸਾਥਿ(ਸਕ? ॥ 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਚੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਥ 

<#9ਗੁਰੂ' ਨਹਾ ਨੂੰ (ਆਪਣਾਂ ਹਰ ਨਾਲ) ਭਲਾ ਲੰਦਾ ਹ, ਉਨ (ਮਤ ਦੇ ਅਮਲੀ ਛਾਂ ਤੋ? ਭਲ ਸਾ 
ਹਨ, ਤਾਕੀ ਸਭ (ਉਨ ਸਾਇਆ ਰੂਪ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਉਨ ਦੇ ਜਾਲ ਉਚ ਫਸ ਸਾਂ ਨ.. 

ਬਿਨ (/ਏਨ) ਨਾਵੈ (ਨਾਵੈ? ਚੁਣਿ(ਝਣ) 
ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਚੁਣਕੇ 

ਕੋਇ ਨ।(ਨਾ) _ਸੰਗੀ ਸਾਥਿ।ਸਾਠ? ॥੩॥ _ 

4 (ਪਭ ਤੀ ਉਨ ਵਡ ਉਹ ਨ? ਕਈ ਵੀ ਨੰਗਾ 
ਨਾਗ ਨਾ ਬਣਫਨ,.. 

_ ਸਚੋਂ (#ਓ) ਸਚਾ (ਸਚ? 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) __ ਸੱਤ 

ਸਚੇ(#ਚ) ___ ਸਚਾ(8ਭ) 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪਰਭੂ) ਸਦਾ-ਸਥਿਰ 

,..(ਸੱਤ ਦੇ ਸਹਸ ਤੱ ਝਲਣ _ਲਲ?? ਨਦਾ-ਸਹਰ' (ਵਹੰਹਿਗੁਨੂ? ਦਾ ਨੱਤ- ਮਰਨ (ਕਰਨਾ ਲਾਠ/ਟਾ 6), 
ਐਨਕ #ਟਾ' ਨ/ਝਰ(ਪ੍ਰੰਡੂ? ਦਾ /ਟਕਾਣਾ ਦੀ ਸਲਾੀਵ-ਸ਼ੱਤ ਹੀ... 

। _ ਜਿਨੀ(ਨਨ?) ਸਚਾ(ਨੱਚਾ) ਮੰਨਿਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵ-ਸੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮੰਨ ਲਿਆ 

| ਤਿਨ(#ਨੁ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਸਚੁ;86) `___ ਧਿਆਨੁ((ਆਨ) ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਲਿਵ 

....(ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੰ) ਸ਼ਦਵਿ-ਸੱਤ (ਪਰਮਾਤਮ-ਨਲ? ਨੂੰ! (ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵੇਲ) ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਉਆ ਰੰ, ਉਨਾਂ ਦੇ 
/ਰਦੇ /€ਚਾ ਸਦਾ-ਸਬੈਰ' ਪੁਤੁ ਲੀ (ਨਵ ਠੱਲ ਜਾਂਦੀ... 



-<੩੩੩.&੬੪੬=੨-੨= 
] ਦਾ "2 ੪੨੩੮੮" ਦੋ... ਰੱ 

ਵੱ ਵਲ” ੧ ਨ, 
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`_ ਮਨਿ,(%6) ___ ਮੁਥਿ,69? ਸੂਚੇ _ ਜਾਣੀਅਹਿ, (ਜਾਣਅ?? 
-` ਚਿੱਤ ਵਿਚ _ ਮੁੱਖ ਵਿਚ ਸੁੱਚੇ, ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਰ੍ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਭੁਰਮਕ? ਜਿਨਾ(ਨਨ? ਗਿਆਨੁ(/ਨਆਨ? ॥੪॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ______ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਚੇਤਨਾ 

.-.9ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ; ਮਨਾਂ, ਦੇ ਮਨਾ ਉਚਾ ਛੜੇ ਹੁਝਾ /ਰੈਲਾ (੫ਰਆਾਤਸ? /ਨਆਨ' (ਵੱਨ' ,ਨਿਆ 

1 ਤਮ ਤੀ 

ਸਤਿਗੁਰ(#ੱਤਨੁਰ? `_ਅਗੈ ___ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਨ? ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ `___' ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਰ ਕਰ 

ਸਾਜਨੂ(ਨਾਜਨ) _ _ ਦੇਇ(ਛ) ' ਮਿਲਾਇ ॥` 
(ਭੂ) ਸੱਜਣ ਰ੍ ਦੇਵੇ ਹੀ 

-(ਹੋ/ ਭਾਣੀ? ਸਉਰੁਭੂਅੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ,% (ਉਹ? ਯੱਸਣ (ਪੂਝੂ? ਨੂੱ ,ਨਲਾ ਵੇ... 

_ ਸਾਜਨਿ(ਨਾਜ਼ਨ) - - ੬ ਮਿਲਿਐ, _ ਸੁਖੁ (5੩? ਪਾਇਆ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਜਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

_ਜਮਦੁੜ ਮੂਏ _ ਬਿਖੁ (/$%) ਖਾਇ ॥ 
ਇੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਰ ਗਏ _ ਜ਼ਹਿਰ -_ ਖਾਕੇ 

--#ਜਣ' (ਪੁਤ? ਦੇ #ਲਣ ਨਾਲ, (ਆਤਨਕ) ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ /ਨੈਆਨ ਅਤੇ ਗੱਤ` ਦੇ .ਛਰੈਸ਼ਤੀ ਮਾਨ” ਗਹੋਰ 

ਸਾਕ ਮਰ ਗਣ, (ਤਾਵ' ਸੱਜਣ ਪ੍ਰ੍ਝੂ` ਟੇ #ਲਾ& ਕਰਕੇ ਏਹ ,#ਛਾ 2 ਛੱਡ ਗਲ)... 

`ਨਾਵੈ(ਨਾਫ? `____ ਅੰਦਰਿ(ਅੰਟਗ) ਹਉ(ਹ? ' ਵਸਾਂ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ _ ਨ” ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ 

ਨਾਉ।(ਨਾਉ? ਵਸੈ ਮਨਿ(#ਨ;) ____ਆਇ ॥੫॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ___ ਵਸ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਵਿਚ _____ ਆਕੇ 

ਰ ...(ਅਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ #ਲਾਖ ਰਾਗ), ਨ ਪਰਮਾਤਨਾ-ਨਆਂ ,ਉਚਾ ਭੇਟਾ ਨ ਪੂ ਨਲ ਦੀ ਪਾਣ ਮਰ 
ਓੱਤ (ਚ ਆਜੋ ਵੱਡ ਕੀਹ. 
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ਬਾਝੂ(ਭਾੜ) __ ਗੁਰੂ _____ ਗੁਬਾਰੁ (ਗੁੜਾਰ? ਹੈ, 

ਬਿਨ੍ਹ (ਕੈਨ) _ਸਬਦੈ(ਨਬਟੋ) ____ ਬੂਝ ਨ(ਨ? ਪਾਇ ॥ 

...ਓਗੁਰੂ .ਡਨਾਂ (ਮੁੱਖ ਦੋ ਜੰਢਨ /ਚਾ (ਕਾਰਾਂ ਵਾ? ਜੁਝਾਰ ਗਊਆ ਗਹੰਟਾ ਨ, ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਝਦ ਐਨਾਂ 
(ਖਰਆਤਨ-ਨੱਜ' ਦ$) ਸ਼ਖ਼ਡ ਨਗੀ' ਆਉਂਦ£... 

_ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇ ਪਰਗਾਸੁ (ਪਰਗਾਸ? ਹੋਇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਸਚਿ(ਸੱਚ? ੍ ਰਹੈ ਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ 

ਤਰਲ ਮੱਤ ਰਾਗੀ ਜਨ (ਡਾ (ਪਰਮਾਤਮ-ਸੱਚ) ਦਾ ਖੂਕਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰ, #ਤ ਸਦਾ-#ਰ (ਪੂ) 

#ਚ ਉਆਨ ,ਟੱਕਿਆ ਗਾਹ... 

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ(ਕਾਲ) ਰ੍ ਉਹ ਜਾ ਸੰਚਰੈ, 

ਜੋਤੀ _ਜੋਤਿ(#ੱਤ) ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

ਜੀਵ-ਜੋਤੀ (ਪਰਮ) ਜੋਤ ਅਭੇਦ 

... (ਡਰ) ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਵੋਸ਼ਾ ਨਗ ਹੁੰਦ ਅਤੇ ਜੀੰਦ-ਲੱਤ; ੪ਰ#-ਲੰਤ' /#ਲ ਅਭੋਦ' ਹੱਲਾ ਗਹਂਦਾੰ` ਹੈ... 

ਤੂੰਹੈ? __ ਸਾਜਨੁ , (ਨਾਜਰ) ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ,(ਨੁਜਾਣ) 
ਤੂੰ ਹੀ : `___ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਹਾਰ 

- ਆਪੇ _ ਮੇਲਣਹਾਰੁ (ਨੰਲਣਹਾਰ? ॥ 

ਤੁਸੀਂ __ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 

- (ਨ/ ਵਗੰਹੇਗੁਰ੍) ਤੂੱ` ਗੰ (ਸ਼ੋਰਾ ਸੱਚ) ,/#ਤਰਾ ਹੈ? ਤੂ (ਨਰ ਕੁਝ ਦਾ? ਕਾਨਣਦਾਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨੁਦ ਗੰ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੰ:.. 



੭੬੨ ੮੬੬੨ ਦਕੀ! [`” ੯8੬ =੮੧੬੪= ੨੬ ਈ 63(/ ਤੱਤ <੫> 
ਲੇ “੧ << “ /. ੨ ਇੰਨੀ ੪੩੩੨੨ #੯੧ ਰੰ .= ,/ ੮੯ "੫੨ 

2 ੪ “੨੨੩ ਪ੍ਰ £ਟ= ₹30-.. ੨੮ 
੨੩੩੦ ਾਮ। ਲਨ ਹੂ ਪ੍ਰ 9੧ ਇਟ ਨ 

ਨ ੨੨ =# ਅੰਕ ੫੫ << ਦੇ << 7 

੭ $ ਵੇ ੨੨੨੩੩ ੧੨੩੬==== £=੮= 

੯ ਨ ਆ” %%% 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ (ਕੜੀ? ਰ੍ _ਸਾਲਾਂਹੀਐ, 

ਅੰਤੁ(ਅਤ) ____ ਨਨ? ____` ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ) ॥ 
_ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ __ ਉਰਾਰ-ਪਾਰ 

.-. (ਨਸੇ ਪਰਸ਼ਾਤਆਾ ਦੋ?) ਉਫਾਰ-ਪਾਰ' ਦਾ ਅੱਤ ਨੀਂ ਪਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਨ 

ਭਅਤ ਵਾਣ) ,#ਤ ਸਾਲਾਨ' ਕਰਨੀ ਭਾਰ. ਸੀ 

ਤਿਥੈ ਕਾਲੂ(ਕਾਲ) ____ ਨੰ(ਨਾਂ? ___ਅਪੜੈ, 
ਉਥੇ ਮੋਰ __' ਨਰੀਂ ___ ਪ੍ਰੂੰਰੀ 

` ਜਿਥੈ _ _ ਗੁਰ ਰ ਕਾ. ਸਬਦੁ(ਸਕਏ) ` ਅਪਾਰ (ਅਪਾਰ? ॥7॥ 
_ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ ___ ਬੇਅੰਤ, ਅਸੀਮ 

-.ਸ ਵਾਂ ਗਰ ਅਪਰ ਕਰਦ ਛਾ (ਪਕੜ) ਰੇ ਓਂ ਸਤ ਨਹੀਂ ਪਰੁ ਸਕਦੀ.. 

ਰੀ ਸਭੇ _______ ਉਪਜਹਿ,(ਉਪਜ? 
_ (ਰੱਬੀ) ਵਿਧਾਨ _- ___ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ 

ਰੁਕਮੀ ਰ ਕਾਰ ` _- ਕਮਾਹਿ(ਕਸ? ॥ 
(ਰੱਬੀ) ਵਿਧਾਨ _ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ __ 

ਰ ...(ਵਾਹੰਗੁਰੂ? ਠੁਕਮ ਅਨੁਨਾਰ ਗੀ ਲਾਰੇ ਧੰਦਾ ਨੁੱਇ ਹਨ;, ਅਤੇ ਉ ,ਏਲਾਨਾਂ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ /ਓਡ ਸਾਰੀ 
ਕਾਰ ਕਸਾਉਂਦ ਹਨ; ਭਾਵ ਸਭਾ ਕੱਮਾ-ਕਾਲ਼ ਕਰਦੈ ਹਨ... ਰ 

ਹੁਕਮੀ . ਰ ਕਾਲੈ ਰ੍ ਵਸਿ/ਵਸ) ਰ ਹੈ, 

(ਰੱਬੀ) ਵਿਧਾਨ _ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ, ਅਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਹੁਕਮੀ __ ਸਾਚਿ(ਸਾਰ ___ ਸਮਾਹਿ(ਨਨਾਏ? ॥ 
(ਰੱਬੀ) ਵਿਧਾਨ ___ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

---(ਵਾਹੰਹਿਗੁੜੂ) ਲੀ ਆਗੀਆ ਅੁਸ਼ਾਰ ਨੀ #ਭਾ ਮੱਤ ਦੋ ਫੱਨੇ /ਫੋਚਾ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਨੋਆ' ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂ 

ਸ਼ਦਾ-ਓਰ (ਪ੍ਰਡੂ? /ਵਚ ਅਭੰਦ' ਹੈਂ ਲਾਂਦ_ ਹਨ... 
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ਨਾਨਕ, _ ਜੋ ___ ਤਿਸੁ/% ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ _ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਇਨਾ(£ਨ੍ਹਾ? ਜੰਤਾ(ਜੱਤਾਂ? _ ਵਸਿ(ਵਸ੍੭ ਕਿਛੁ (ਕੋਡ? ਨਾਹਿ (ਨਾ? ॥੮॥੪॥ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 

->ਹ/ ਨਾਨਕਾ? ਨੰ. ਕੁੱੜ' ਓਸ (ਪਰਨਾਤਨਾ) ਨੂੱ` ਚੰਨਾਂ ਲਗਏਾ' ਹੀ, ਉਠਾ ਕੁਝ ਹੁੱਇਾ ਰੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰ ਛੇ 
(ਆਪ? ਵਰ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , ((ਨਗੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ।(ਮਨੈਲਾ) ' ੧(੦6ਲਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __. ਪਹਿਲੀ 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਜੂਠੈ, _ ``ਤਨਿ(ਤਨ) ਜੂਠਿਨਨ? ___ ਹੈ, 
ਚਿੱਤ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਰੀਰ ___ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਰ ਹੋਇ ॥ ਰ 

ਜੀਭ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰੈ 

....ਓੰਤ ਅਪ/ੈਤੂ ਹੱਣ ਨਾਲ; ਤਨ ਦੀ ਅਟ/ਵੈਤ੍` ਹੈ ਜਾਂਦਾ 5. ਅਤੇ ਜੰਤਾ ਵੀ ਅਪਵੈਤੂ` ਹੈਂ ਜਾਈਂ ਹੈ. 

ਮੁਖਿ(ਨ੪? ਝੂਠੈ, ਝੂਠੁ(ਤਠ/ ਬੋਲਣਾ, 

ਕਿਉ (੬? _ਕਰਿ(ਕਠ) ___ਗਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥ 
ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

---(ਇਵੇ' /ਫੈਰਾ ਨੂਠੰ ਲਭ ਟੇ ਹਇਆਂ), ਡੂਠੰ 65 ਨਾਲ ਡੂਠ ਗਠਿਆ ਨਾਂਟਾ ਹ (ਤਾਂ /ਡਰ) ਨਾਨ ਅਲਵਾ 

ਪਤ (ਐਵੇ ਗਇਆ ਜਾਂ ਸਕਣਾ ਹ?... 

ਬਿਨ (ਨ) ਅਭ ਸਬਦ, (ਸ਼ਝਲ) ਨ(ਨ? ਮਾਂਜੀਐ, __ 
ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਰ (ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ 

ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ(ਨਓ) ਹੋਇ ॥੧॥ 
ਸੱਤ ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਤੋਂ ਸੱਚ (ਸਿਮਰਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ 



- ੧", 
੮" 

ਨ ੍ 255! 

ਰਗ 

੍ ੧੨੪" 

੨ 

- 95੧. 

ਤੁ ਕਦ 
੯੪ ਹੀ! [-> ੧: . 

੮", 

9੧ 2 

੪” 
7 
ਲੈ ਛਾ $,੧52, 

ਕਿ ੨੩ 7) - ੯੭੬੬=- ੨੧,੬੪੬੩=- ੫੭ ("੧ #, 0੭ 1੧. 
ਪਗ << ਤਾ ੧੬. “ “7੮੯ ੬ ਲੇ ੭ 

&੧ ੨ ਰ੍ [) ੭੭) ੬5 

2 (ਦਰਟ <੩<. ੨੨ ੮੮੧ .% 
ਲੇ ਰਮ । ਲਨ & ਦਰ “੧ ੧ 

ਿ ਨੇ ਹੁ ਪ੬ “੧ `੩ ੧੦ 6. 
24੮੨ ਲਿਆ ੧੮ ਅਲ, 

(%੬% >` ਆ” ਚ 

੨ (/ਹਰਦਾ). ਨਾਲਿਆਂ ਨਗ ਲਾ ਸਕਣ ਹੀ 

ਕਾਗ), #ੰਤਾ-ਸ੍ਰੂਪ (ਪਰਸ਼ਾਤਆਾ) ਤੇ” ਨੀ ਹੁੱਦਾ ਹੈ... 

ਰ ਮੂੰਧੇ, ਰ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ(ਨੱ& ਕੇਹਿ।&੦) ॥ 

...ਨੋ4(ਜੰਢ) /ਇਸਤ੍ਰਹਏ / (ਭੂ? ਹੂਣਾੰ ਤੇ“ /ਵਨੂਣਾ ਹੱਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨੱਸ? ਭਾਫ ਕੱਟ ਨਠਂ:.. 

_ਪਿਰੁ/£ਗ) _____ ਰਲੀਆ(ਰਲਆੰ? ਰਸਿ(ਰਨ੭ ____ਮਾਣਸੀ, 
ਕੰਤ(ਪ੍ਰਭੂ) ਮੌਜਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ __. ਅਨੰਦ ਦੁਆਰਾ __ ਰ੍ ਮਾਣੇਗਾ 

ਸਾਚਿ(ਨਾਚ? ਸਬਦਿ(ਮ਼ਬਦ) ਸੁਖੁ(ਨ੪? _____ ਨੇਹਿ(ਨੌਠ) ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) _ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ ਰ੍ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉ 

..(ਨੰਹੜਾੰ ਲਵ ਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰ? ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਦਾ-ਅਰਰ (ਪੁ) ਦਾ ਪ੍ਰੱਤ ਛਾ ਐਆਰ-ਤੁੱਝ' ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਗੋਇਆ ਹੱ (ਵਾਹਗੁਰੂ) ਕੱਤ` ਨੂੰ” £ਹ' #ੱਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ #ਆਣੰਗਨ.. 

`_ਪਿਰੂ(/&ਰ) ____ ਪਰਦੇਸੀ ਜੈ _` ਬੀਐ, 
ਕੰਤ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜੇਕਰ ____ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਧਨ ਲਾ ਵਾਂਢੀ - . ਰਿ ਮੈ 

..ਜੰਕਰ' ਕੱਤ(ਪ੍ਰਭੂ? ਪਰਦੋਲ ਹੌ ਨਾਵ, ਨਵ (ਕੋਡ ਨ ਭਜ ਨ) ਤਾਂ (ਡੇ ਭ<) ਕੀ 
/ਵੈਡੜਾ ਹੱਈੀੰ ਭੁਰਣਾੰ ਗਹਾਂਦਾੀ ਹੰ... 

ਜਿਉ6? `__ ਜਲਿ(ਸਲ) ਥੌੜੈ __ ਮਛੁਲੀ, 

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਸੇ ਕਰੇ ਇ(ਕਠੇ)॥ 

...ਨਵਾਂ ਬੰਤ ਪਾਠਾਂ /ਵਲਾ #ੰਡੀ, (ਤੜਾਫਦਾ ਹੱਠ?) ਕਰਣ (੫ਾਉੰਦ) ਅਤੇ /ਫੈਰਲਾ&' ਕਰਦੀ ਹੈ... 

ਪਿਰ _ ਭਾਵੈ __ ਸੁਖੁ (ਲੁਕ) __ ਪਾਈਐ, 
ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ __ ਅਨੰਦ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 
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ਜਾ(ਨਾ? ਆਪੇ ਨਦਰਿ(ਨਦਗ) ਕਰੇਇ(ਕਠੇ? ॥੨॥ 
ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ 

---(ਅਨਿਗੀ ਤੜਫਦੀ ਹਾਲਤ' /ਵਲ? ਲੰਕਰ' (ਘਰਮਾਤਨਾ? ਆਗ ਹੀ (ਆਸਣ?) ,੍ਰਪਾ-/ਸ਼ਟਾ ਕਰ ਏਵ, 
ਤਾਂ ਕੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ” ਚੰਨਾ ਲੱਲਕੇ (ਨਲਾਪ' ਦਾ) ਅਨੰਟ ਪ੍ਰਾਘਤ ਕਗੰਟਾ ਹੈ... 

ਪਿਰੁ(/#ਠ? ਸਾਲਾਹੀ ੍ ਆਪਣਾ, 

ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਲਾਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ(ਾਲ) ॥ 
ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

--.(ਲੋਝਂ ਲੰਵਿਂ-/ਟੈਨਤ੍ਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਸਸ਼ਆਂ ਸਹੋਲੀਆਂ (ਭਾਵ ਸੱਤਸ਼ੱਗੀਆਂ) ਨਾਲ (ਰਲਕੇ? ਆਪਣੇ ਕੱਤ _ 
_(੩ਡ2 ਨੂ ਸ਼ਲਾਹਈ ਹੈ... 

ਤਨਿ(ਤਨ) ਸੋਹੈ, ਮਨੁ (ਮਨ? _ ਮੋਰਿਆ, 

ਰਤੀ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਨਿਹਾਲਿ(ਨਹਾਲ? ॥. 

ਰੰਗੀ (ਪ੍ਰੇਮ) ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਿਹਾਲਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ 

--- (ਤਾਂ ਉਸਦਾ? ਬਟਨ ਨੁੱਟਰ ਲਗਣਾ ਹੇ, ਅਤੇ /ਓੱਤਾ (ਪ੍ਰੰਭੂ ਨਆਰ' ਨਾਲ? ਆੱਠਿਆ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਤਿਆ ਏ 

(ਪ੍ਰੰਸ? ਰੰਗਾ /ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੌਲੀ ਉਸ਼ਾ ਦੈ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾਂ ਹੈ... 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ) ਸਵਾਰੀ _ ਸੋਹਣੀ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਾਰੀ ਸੁੰਦਰ 

ਪਿਰੁ (/ਨਰ) ਰ ਰਾਵੇ ਗ੍ਣ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? ॥੩॥ 

ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਾਣਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

-- (ਹਾਰ? #ੜਦ' ਰਾਠੀੰ' ਵਾਗ (ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਓਹ) ਸ਼ੱਦਰ ਭਣ ਨਣ?ੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਤ (ਪ੍ਰਡੂ ਓਸ ਨੂੱ? 
ਹੈ] _ਦੱਨਿਆਣੀਆਂ ਨਾਲ (ਭਰਪੂਰ ਹੱਣ ਕਰਕ? #ਆਣਦਾ ਹੈ... 

ਕਾਮਣਿ(ਕਾਮਣ? ਕਾਮਿ।ਕ%) ਨ।ਨਾਂ? ਆਵਈ, 

-੨॥॥੩੭#॥੪੦੩੦30੦੪#੬੪੭੪੩੨੦੦੨੨੨੨-੦੦੦<==੫੪੩੦ 
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ਘਾ ਰੁ ੧੦੦. 

ਆ ਚ 

੯੦ 

ਖੌਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰਿ(ਅਵਗ/ਣਿਆਰ? 1 

__ਕਖਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਹੱਲੀੰ ਸਤਰਾਂ (ਕੱਤ ਪ੍ਰਭੂ? ਦੇ ਐਸ ਕਮ ਨਗ ਆਉਂਦੀ... 

ਨਾ(ਨਾਂ? ਸੁਖੁ(ਨ) ਪੇਈਐ `ਸਾਹੁਰੈ, 

ਨਹੀਂ ਅਨੰਦ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ 

ਝੂਠਿ(ਡਠ? ਜਲੀ ਵੇਕਾਰਿ(ਵੇਕਾਰ? ॥ 

ਕੂੜ ਵਿਚ ਸੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 

_#ਹ ਭੂਠ ਅਤੇ /ਵਕਾਰਾਂ ਛਾਂ ਅੱਗਾ /ਵੈਲ ਸੜਦਾ ਗੰਦੀ
 ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੰ? ਨਾਂ ਪੋਕੇ (ਏਸ਼ ਲੱਕ) ਅਤੇ ਨਾਂ ਗੀ 

ਸ਼ਰਰੇ (ਪਰਲੰਕ /ਇਜ਼) ਕਈਂ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾ ਹ
... 

ਪਰਸ ਵੰਵਣੂ(ਵੰਵਣ? ਡਾਖੜੋਂ, 

ਆਉਣਾ (ਜੰਮਣਾ) ਜਾਣਾ (ਮਰਨਾ) ਔਖਾ 

ਛੌਡੀ ਕੰਤਿ(ਕੱਤ) ਵਿਸਾਰਿ(/ਵਨਾਰ) 181 

ਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਤੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਭੁਲਾ 

.(ਓਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤ) ਆਈੰਣਾ ਸਾਣਾ ਅੱਖਾ ਹੈ ਜਾਇ ਹ
ੈ ਇੱਕ ਉਨ ਹੂੰ ਕਤ (ਪਭ? ਵਲ /ਤਆਗਾ ਕੰ 

ਭੁਲਾ /ਇੱਤਾ ਹੁਈ ਰ... 

ਪਿਰ ਕੀ ਰ ਨਾਰਿ(ਨਾਰ? _ਸੁਹਾਵਣੀ, 

ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ 

ਮੁਤੀ ਸੋ ਕਿਤੁ (ਕਤ) ਸਾਦਿ(ਸਾਟ? ॥ 

ਛੱਡੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੁਆਦ 

...ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ? ਦੀ ਉਹਾਂ ਸੁੱਟਰਾ-/ਇਸਤ੍ਰਾਂ ਕੈਹੜ ਨੁਆਦਾਂ ਕਰਕ ਛੱਡ /ਟੱਤਾੀ ਨਣ??... 

ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ(ਕਾਨ? ਨ(ਨਾ) ਆਵਈ, 

ਕੰਤ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 

ਬੋਲੇ ਰ੍ ਫਾਦਿਲੂ (ਫ਼ਾਦਲ) ਬਾਦਿ(ਬਾ) ॥ 



ਯਾ ੩ <੩੯ 

,-.(ਉਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ? ਕੱਤ ਦੇ ਕਮ ਨਗੀੱ' ਆਉਂਦ£ ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਵਾਟ-/ਵਫਾਦ' ਫਾਲੇ (ਕੁਝੱਲ) ਲੱਲਦਾੰ ਗੰਦਾੰ 

ਦਰਿ(ਟਰ) ਘਰਿ(ਘਰ) ਢੋਈ ਨਾ(ਨਾਂ) ਲਹੈ, 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 

ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ(ਸਾਣ) ॥੫॥ 
ਛੁੱਟੜ ਦੂਸਰੇ ਸੁਆਦ, ਰਸ . 

,--ਡੈਰ' ਉਹ) ਦੁਸ਼ਰੈ (/ਵਕਾਲੀਂ? ਰਸਾਂ-ਕਲਾਂ /ਦਰ' ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਟੜ' ਹੈਂ ਗਈ (ਨਸੇ ਕਰਕੇ ਓਨਾ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ 

ਦਏ) ਟਰਾ-੫ਰ /ਵੋਚ ਕੰਠ ਆਲ਼ਰਾ ਨਹਾ /#ਲਦਾ/... 

ਪੰਡਿਤ __ ਵਾਚਹਿ(ਫਾਜਨ? ਪੋਥੀਆ, (ਮੰਲੰਆਂ) 
ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 

ਨਾ(ਨ9 ਬੂਝਹਿ(ਨੁੜ?? ਵੀਚਾਰੁ (ਲੰਚਾਗ? ॥ 
_ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਿਚਾਰ 

...ਵੱਦਫਾਨ' ਲੱਕ; _ਧਾਰਨੀਕ' ਗ੍ਰੰਝਾਂ ਛਾ ਆਠਨਾ-ਪਾਠਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ੪ਰ' ਤੱਤ-/ਵੋਚਾਰ' ਨੂ” ਨਗਨ 

ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ, (ਚਲ/ਹ? 

ਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ _ ਮੱਤਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ __ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 

| ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ (ਵਪਾਰ? ॥ 

| ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਧੰਦਾ 

੭#7ਇਆ ਦਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

[| ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ(ਜੱਲ) ਭਵੈ, 
1 ਕਹਿਣੀ ਕੂੜੀ ਸੰਸਾਰ _ ਭਾਉਂਦੇ, ਭਟਕਦੇ ਨ 

ਰਹਣੀ(ਰ/ਹਣ?) ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਦ) ਸੁ ਸਾਰੁ(ਸਾਠ” ॥੬॥ _ 
ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸਠ _. 
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..-(ਓਹ) ਝੂਠਾ ਕੜਨਾੀ ਕਰਕੇ #ੱਨਾਰ (ਦੇ ਆਫਾਗਵਣ /ਵਚ) ਭਟਕਦੇ ਗ/ਹੈਂਟੇ ਹਨ; ਗਹਿਣੀ-ਲਨਣਨ, ਉਗੀੰ 

ਸਰੇਰਨ ਅਥਵਾ ਉੱਤਮ 2. (/ਨੈਹੜੀ, ਨਰ? ਸਝਦ (ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਟੋ.. 

ਕੇਤੇ 
ਕਿਤਨੇ 

ਵੇਦਾਂ 
ਬੇਦਾ(ਝੇਟਾਂ? 

ਪੰਡਿਤ 
- ਵਿਦਵਾਨ 

ਕਰਦੇ 

ਕਰਹਿ(ਕਗ/ਹ? ਰ੍ 

ਜੰਤਕੀ, 

ਜੋਤਸ਼ੀ 

ਬੀਚਾਰੁ (ਲੰਜਾਰ) ॥ 

ਅਧਿਐਨ 

---#ਨੌਕਾਂ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਲੰਤਸ਼ਨ ਧਾਰਨਕਾ-£ਸ਼ਤਕਾਂ ਦਾ ਆਸੋਲਨ ਕਰਦੇ ਗਹੰਦੈ ਹਨ:.. 

ਵਿਰੋਧਿ//ਵਰੱਧ? ਵਾਦਿ(/ਵਾਠ). - ਸਲਾਹਣੇ , 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧਤਾ , __ਸਲਾਹੁਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 

ਵਾਦੇ  .-- ਆਵਣੁ (ਆਫਣ? ਜਾਣੂ(ਜਾਣ? ॥ 

ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ (ਜੰਮਣਾ) ਜਾਣਾ (ਮਰਨਾ) 

.-(ਓਹ) ਵਾਟ-/ਵੈਵਾਣਾ ਅਤੇ /ਵਰੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ((ਅਆਨ-ਲਰਦਾ ਕਰਕੇ, /ਏਕ' ਦੁਸ਼ਰ ਦਾ ਕੂੜ?) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 
ਕਰਦ ਰ/ਹਾਂਟੈ ਹਨ; ਵਿ ਤਿਹ 3) ਆਉਂਣਾ-ਨਾਣਾ ਲਣਿਆਂ 
ਰ/ਹਾਂਦਾ ਹੀ... 

ਛੁਟਸੀ, (ਡੱਟ#) ਬਿਨੁ (ਨ) ਗੁਰ _____ ਕਰਮ, ਨ(ਨ? 

ਕਹਿ ਸੁਣਿ(ਨੁਣ? ਆਖਿ(%% ` ਵਖਾਣੂ (ਵਕਾਣ? ॥੭॥ 

_..ਅੱਗਰ (ਭਬਦ ਤੱ? ਐਨ (ਸਰਾ? ਕਰਣਾ ਨੁਣਨ' ਜਾਂ ਲਭਿਆਨ ਕਰਨ' ਨਾਲ ਨੰ ਕਾਰ#-ਗਤਾ ਤ” 

ਮਾਲੀ ਕਹਾਂ ਹਂ ਜਾਦੀ. 

ਸਭਿ(ਸਭ) 

ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੈ? 
ਮੇਰੇ 

ਗੁਣਵੰਤੀ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗੁਣੁ (ਨਣ? 

ਚੰਗਿਆਈ, ਨੇਕੀ 

ਆਖੀਅਹਿ, (ਆਖ? 

ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਨਾਹੀ।ਨਾਨੰ? ਕੋਇ ॥ 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ 
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ਸਾਰੀਆਂ (ਜੀਵਾ-/ਏਸ਼ਤ੍ਰੀਆਂ? ਗੁਣਵਾਨ' ਕਠੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਗੋਰੇ /ਵੋਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਛੀੰ ਗੁਣ ਨਗੀੰ` ਨੈ. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਵਰੁ(ਵਰ? ਨਾਰਿ(ਨਾਰ) ਸੁਹਾਵਣੀ, 

ਹਰੀ (ਪਰਭੂ) ਪਤੀ ਵਹੁਟੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ, ਸੁਹਣੀ 

ਮੈ।? ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ੭ ਸੋਇ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ___-`_ ਪਰਮਾਤਮਾ __ਉਹ 

ਤਲੀ (ਰਣ) ੜੀ ਨਿਜ ਲੀ. ਵੇ? ਲੀ ਪੁ (ਕ5) ਲਾ 
ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਣੀ ?... 

` ਨਾਨਕ, ਇਤ ਮਰ ਮਿਲਾਵੜਾ, 

_ ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ 

ਨਾਨ) ਵੇਛੌੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥ ` 

..-ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਚੰਗਾ ਲਗਣ ਦੀ ਸੁਨਤ /ਏਹਂ ਹੈ &; ਆਤਗੁਰੂ ਦ? ਸ਼ਝਣ' ਦੋ ਰਾਗੀ” ਨੀਂ (ਕੱਤ ਪੁਡੂ? ਦਾ 
/#ਲਾਪ' ਹੁਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਫਰ ਕਣੀ /ਵੈਛੱੜਾ ਨਗੀ' ਹੁੱਦਾ/ 

ਸਿਰੀਰਾਂਗੂ , (/ਨਿਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) . ਰ੍ ੧(ਘਹੇਲਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ `_ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਜਪੁ (ਨ) ਤਪੁ(੩੪) ਸੰਜਮੁ(ਨਜਨ? ਰ੍ ਸਾਧੀਐ, 
ਜਾਪ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ _ ਸਾਧ ਲਈਏ _ 

ਤੀਰਥਿ (ਤ#ਰ੩) ਕੀਚੈ ਰ ਵਾਸੂ(ਵਾਲ਼) ॥ 

...ਲੰਕਰ' #ੰਤ੍ਰਾਂ ਆਇਕਾ ਦੇ ਲਾ, ਹੁਣੀਆਂ ਆਏ ਭਾਲਕੇ ਕਓਨ' ਤਰਹਾਂ ਦੰਆਂ ਤਪੱਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ /ਏਂਦੂੀਆੰ ਦੀ 
ਰਕਾ-5ਾਨ ਅਟਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਲਾਫ, ਧਾਰਨਕਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਕੇ ਨੈਵਾਸ਼ ਕਰ /ਨੇਆ ਲਾਵੈ... 

ਮੁੰਨ ਦਾਨ _ ਚੰਗਿਆਈਆ, (ਲੱਨਆਣਆ? 

ਸੁਕਰਮ ਖ਼ੈਰਾਤ ਗੁਣ ਰ੍ 1 
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ਬਿਨੁ (/#ਨ) ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੂ(ਤਾਨ? ॥ 
ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ 

(ਨੱਕ /ਇਖ਼ਾਟੇ ਲਣਾਂ ਕਤ) ਨ; ਦਾਨ ਆਏਕ' ਲੱਗੇ ੧%; ਸ਼ਟਾ-ਸ਼ਝੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਲੀ ਬੰਟਗਨ ਤੱ? /ਭਨਾਂ 

ਓਸ ਨੂੰ' ((ਏਸ਼ਟਾ ਕੀ ਠਏਟਾ ਹੈ? ਤਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਰਥ' ਹੈ)... 

ਜੋਰਾ _ ਰਾਧੋ, _ ਭੇਰਾ ਲੂਣ, 
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢੇਗਾ, ਕੱਟੇਗਾ 

ਬਿਨ(/#ਨ)? _ ਗੁਣ ਜਨਮੁ(ਨਨਨ) _ ਵਿਣਾਸੁ(/ਵਣਾਨ)? ।॥੧॥ 

...ਜੋਨਾ ਤਰਹਾਂ ਛਾ ਕੱਲੀ ਬੀਜੰਗ; ਉਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਲਏ; ,ਐੈਨਾਂ ਚੰਨੇਆਲਆਂ ਦੇ ਜੰਵਨ ,ਓਨਾਲ ਨ 
ਸਾਦਾ 6... 

ਮੁੰਧੇ, ਗੁਣ ਦਾਸੀ, (ਦਾਨ? ਸੁਖੁ ਨ੧? ਹੋਇ ॥ 
ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ 

...ਹ/ (ਜੰਵਿ) /ਏਲਤ੍ਰਏ/ ਲੱਗਆਲਆਂ ਦੀ ਫਨੀ ਬਨਣ (ਭਾਵ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹੈਣ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਨੰ. (ਜੰਵਨ 
/ਵੈੱਲ) ਨੁੱਝ' ਪ੍ਰਾਘਤ ਹੁੰਦਾ ਨ... ਰ੍ 

ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ,/ਤਆਗ? ਸਮਾਈਐ, 
__ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਈਏ 

ਗੁਰਮਤਿ (ਨਰਮਤ) ਰ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਉਸ ਠਹਿਰਾਉ 

---#5ਗੁਰੂ' ਟੀ ,/ਨੱਲਿਆ ਰਾਣੀ? ਭ/ਓਆਣੀਆਂ ਦਾ /ਤਆਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਨ' (ਵਨਗੁਰੂ? /ਏਚ ਅਭੰਦ' ਹੱ 
ਲਾਲਾਦਾ' ਹੀ...  ”% 

ਵਿਣੂ(/ਵੇਣ) ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ, 
ਬਿਨਾਂ, ਵਿਹੂਣਾ ਪੂੰਜੀ ਰ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਤਕੇ ਕੂੰਡਾ(ਕੰਡਾਂ? ਚਾਰਿ(ਜ਼ਾਰ? ॥ 



ਲਾ ਤੱ /ਨੈਨਾਂ ਵਾਨੀ (ਲਾਭ' ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ /"ਆਰਥ' 2) ਠਾਠ /ਟਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਣ' ਆਲੇ ਟੁਆਲੇ ਡਾਕਦਾ 
ਰ/ਹਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਮੂਲੁ (ਲ) ਨ(ਨ? ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ, 
ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦੀ 

ਵਸਤੁ (ਵਨਤ) ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ(ਕਾਰ? ॥ 
ਵਸਤੂ, ਸੌਦਾ ਪਈ ਨਿਵਾਸ ਬੂਹੇ ਤੇ 

.-(ਓਹ)? ਆਧਣਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਗ ਨਮਡਟਾ (ਭਾਵੇ' ਸ਼ੱਲ-ਨਾਨ ਰ੫?? ਵਸਤੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਏ ਦਰਵਾਸ਼ਾ 
ਤੈ ਨੀਂ ਪਲੀ ਹੁੰਦਾਂ 2. (ਭਾਵ ਕੈ ਪਰਆਾਤਮ-ਸੱਠ' ਰੂੰ ਸੱਟ; ਉਸਦੇ /ਹਰਦੋ-ਘਰ' /ਫੋਚ਼ ਨੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, 
ਪਰ ਉਸਨੂ /ਏਨ' ਦੀ ਸੜ ਨਗ ਲਗਦੀ)... 

ਵਿਣੁ (/ਣ) ਵਖਰ `_ ਦੁਖੁ (੬੩) ਅਗਲਾ, _ 
ਬਿਨਾਂ ਸੌਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ 

ਕੂੜਿ (ਕੂੜ) ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ(ਰੁ/#ਆਨ) ॥੨॥ 

ਝੂਠ ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ, ਠੱਗੀ ਝੂਠ ਦੀ ਵਪਾਰਨ 

--. (ਪ੍ਰਭਾ-ਬੱਦਗਾਂ 2? ਸੱਟ /#ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱ£ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਛਾ ਵਧਾਠੀ (%7ਇਆਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਇ) ਝੂਠਾ 
(ਦਸਾਰ) /ਏਰ' ਹੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਂਟਾ ਹੀ... 

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਨਨੇਨ? ਨਉਤਨਾ, 

ਲਾਭ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਵਾਂ 

ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) ਵੀਚਾਰਿ(ਵਲਾਰ) ॥ 

ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ (ਨਾਮ) ਰਤਨ ਸਮਝ ਕੇ 

--(ਜੈਕਾਰ' ਉਹ ਪ੍ਰਡੂ-ਨ%? ਰਤਨ ਨੂੰ' ਨੱਲ-/ਵਜਾਰ' ਕੰ, ਲੱਗੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ੫ਰਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ` ਲਵ, ਤਾਂ 

ਓਨਾ. ਨੂੰ /ਇਨ-ਰਾਤਾ ਨਵੇ ਤੱ ਨਵਾਂ (ਅਹਆਤਨਕ)? ਲਾਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

ਵਸਤੁ (ਵਨਤ) ਲਹੈ ਘਰਿ(ਘਰ) ਆਪਣੈ, 

ਵਸਤੂ (ਸੌਦੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ __ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 

ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ (ਕਾਰਲ) ਸਾਰਿ(ਸਾਨ) ॥ 

ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਕੇ 
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.../ਫਰ ਉਠ? ਆਪਣੇ (/ਰਦੇ ਰੂਪ?) ਘਰਾ /€ਜਾ 2. (ਪਰਭੂ ਨ# ਏ) ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਲਾਫਨ-ਕਾਰਨ ਨੂੰ` ਸੱਵਾਰ' ਕੰ /ਏਸ਼ ਸੱਸ਼ਾਰ' ਤੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਵਣਜਾਰਿਆ(ਵਣਨਾ/ਨਆਂ? ਸਿਉ? ਵਣਜੂ (ਵਣਨ) ਕਰਿ, (ਕਰ? 

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨ੨) ___ ਬ੍ਰਹਮੁ (ਭੁਗ? ਬੀਚਾਰਿ(ਲੰਰਾਰ? ॥੩॥ 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ 

..-(ਓੰਗ) (ਸੱਚ? ਫਧਾਗੀਆਂ ਨਾਲ (ਪਰਭੂ-ਨਾਆ ਦਾ? ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਤੈਗੁਰੂ ਦੰ ਸਨਨੁੱਖੋਤਾ ਰਾਣੀ 
ਯੂਹਮਾ-/ਵੈਲਾਰ' ਨੂੰ” (ਆਪਣੇ /ਹਰਦੇ /ਵਚ /ਟਕਾਉਂਦਾ 2)... ੍ 

ਸੰਤਾਂ ____ ਸੰਗਤਿ(ਸੰਨਤ) ਪਾਈਐ 

ਸੱਤ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ (#ਲਣਰਾਰ)? ॥ 

ਜੇਕਰ ਮੇਲ ਦੇਵੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) 

--.ਸੰਕਾਰਾ ਨੰਲਣਹਾਰਾ(ਪ੍ਰਡੂ), ਸੱਤਾ-੪ਰਸ਼ਾਂ ਛਾ ਮੰਨ ਕਰਵਾ ਏਵ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਠੰ' (ਵੰਹਗੁਰੂ? ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੀ... 

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ __ਨ(ਨਾਂ? ਵਿਛੁੜੈ, ਰ 
(ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ) ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ 

ਜਿਸੂ(ਨਸ? ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ? _ ਜੋਤਿ(ਜੱਤ) ਅਪਾਰ ॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ੍ ਅੰਦਰ _____ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ ਬੇਅੰਤ, ਅਨੰਤ 

.../ਨੀਨ (ਹਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ) ਦੇ ਅੱਦਰ ਅਨੱਤ(ਪ੍ਰਡੂ? ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪਰਨਾਤਨਾ) ਨਾਲ ` 
/ਟਕਾ-/ਕਾ ((ਅਨਆ) ਹੋਇਆ /ਫੈਰ` ਉਸ ਤੱ“ ਕਠੈ ਵੀ /ਵੈਛੜਾਣਾ ਨਹਨ:.. ੍ 

ਸਚੈ ਮਾ ਆਸਣਿ, (ਆਸਣ) ਸਚਿ(ਸੱਠ) ਰਹੈ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਆਸਣ ਉਤੇ __. ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥੪॥ 
__ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ 



ਕਾ” 

(ਡੋਰ ਉਹ) #ੱਤਾ-ਨ੍ਰੂਪ' (ਫਨੰਨਿਗੁਰੂ? ਦੀ ਪਰਤਿ-ਖਿਆਰਾ (ਵੇਚ /ਭੱਨਾ ਕੰ, ਸਵ) #ਟਾ-.ਰ ਆਸ਼ਣ' 

ਉਤ ਅਡਲ (ਕਿਆ? ਗੰਡਾ ਰੀ... 

ਜਿਨੀ(ਨਨ੍”? ਆਪੂ(ਆਧ) ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਛਾਣੈਆ? 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਮਿ 

ਘਰ ਮਹਿ(ਮਆ?? ਮਹਲੁ (ਨ/ਨੈਲ) ਉਨ ਹਰ ॥ 

(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ __ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਵਿਚ 

...ਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਆਹੀ ਨੂੰ” ਪਹਰਾਣ ਆ ਨੰ, (ਉਹ ਨੂ ਆਪਣੇ ,ਨਰਦੇ ਰਧ) ਮਇੱਤਰਾ ਘਰਾ ,ਉਚਾ ਗੀ 
(ਪੋ? ਅਓਲ ਛੇ ਛਰਨ-ਛਦਿਰਾ ਹਂ ਜਾਂ ਹਨ... 

ਸਚੇ (ਸੱਠ) ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, (ਨੱਤਆਂ) 

` ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ, ਸੰਗ ਰੰਗਿਆਂ, ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ 

ਸਚੋਂ (ਸੱਠ) ਪਲੈ ਰ ਪਾਇ ॥ 

_ ਸੱਤ-ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਝੋਲੀ ਵਿਚ ` ਧੈ ਜਾਂਦਾ 

...ਸਦਾ-ਸਝੰਰ।ਪ੍ਡੂ) ਦੇ ਰੱਜ /ਵੋਚਾ ਰੰਨਆ! (ਉੱਠ? ਸੱਤ-ਸ਼੍ਰੂਪ ਡੱਲਾ /ਫਚ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਰੈ... 

ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ(#੍ਭਵਣ? ਸੋ ਪਭੁ(ਪ੭ ______ ਜਾਣੀਐ, (ਸਾਣਅੰ? 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਧਰਤ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੀਏ __ 

ਸਾਚੋਂ ਸਾਚੈ ਨਾਇ(ਨ£? ॥੫॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਨਾਮ 

---#ੱਟਾ-ਨੱਭੈਰ' (ਵਹਿਗੁਰੂ)? ਦੋ ਨੱਤ-ਨ੍ਰੂਪ ਨ%' /ਵੋਚ' (ਲੀਨ ਹੱਕ), /ਤਨਾਂ ਗੀ ਡਵਣਾਂ /ਉਲ, (ਡਾਵ' ਹਰਾ 
ਲਾ? ਪਰਸਾਤਨਾ' ਟ (ਹੱਦ) ਨੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਲੀਦਾ ਹੈ... 

| ਸਾ ` ਧਨ ` ਖਰੀ _ ਸੁਹਾਵਣੀ, 
ਉਹ ਇੱਸੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ 

1 ਜਿਨਿ(#ਰਹ __ ਪਿਰੁ(&ਰ) ਰ ਜਾਤਾ ਸੰਗਿ(#ਨ? ॥ 
ਜਿਸਨੇ ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) __ 
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_` ਸ਼ (ਜੀਵ-/£ਸਤ੍ਰ? ਨੰ ਕੱਤ (ਪੁਡੂ' ਨੂੱ` ਹਨੰਰਾ? ਅਨਿ-ਸੰਨੇ ਜਾੋਆਂ ਰੰ, ਉਹ ਨਾਰ ਬਹੁੱਤ ਨੁੱਇਰਾ-ਨ੍ਰੂਪਾ 

ਵੀ 

ਮਹਲੀ(ਮ/ਹ?? ਮਹਲਿ(ਮਨਿਲ? ਬੁਲਾਈਐ, 

ਸੋ ਪਿਰੁ(/ਪਰ) ___ _ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ)॥ 

ਉਸ `___ ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਾਣਦਾ (ਪ੍ਰੇਮ) ਰੰਗ ਵਿਚ 

,.,(ਉਸ' ਨੁੱਇਰ) &ਲਰ੍ਾਂ ਨੂ ਫੰਡ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ) ਮਹਲਾ /ਵੋ
ਚ' ਲੁਲਾ2ਆ' ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਤ' (ਪ੍ਰੜੂ? 

“ਆਰ ਰੰਗ /ਵਿਚ਼ਾ (ਭਲ ਕੰ? ਉਸ਼' ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ... 

ਸਚਿ(ਨੱਦ? ਸੁਹਾਗਣਿ(ਨੁਹਾਗਣ) . ਸਾਂ ਭਲੀ, 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ___ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ``ਉਰ ਚੰਗੀ 

ਪਿਰਿ(/&ਰ) ਮੋਹੀ ' ਗੁਣ _ਸੰਗਿ(ਨੰਨ? ॥੬॥ 

ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੁਆਰਾ . _ ਮੋਹਿਤ ਇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

,...ਇੰਨ ਨੂੰ: ਕੱਤ(ਪ੍ਰਭੂ? ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਆਈਆਂ ਨਾਲ ਔਹੈਤ ਕਰ ਲਆ
 ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆੰਥੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਵਲ (ਅਭੰਦਾ ਹੱਕ) ਭਨ ਨੁਹਾਗਣ ਝਣ' ਲਾਂਦੀ` ਹੈ... 

ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਲਿ(ਕਲ) ਚੜਾ, (ਚੜ੍ਹਾ? 

(ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ) ਭੁੱਲੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ) ਭੁੱਲੀ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ 

ਥਲਿ(ਖਲ) ____ ਚੜਿ/ਜੜ੍ਹ? ਡੂਗਰਿ(ਤੂੰਨਰ? `ਜਾਉ(ਜਾਉ? ॥ 

ਬਲਾਂ ਵਿਚ ___ ਚੜ੍ਹਕੇ _______ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ __ 

....ਲੇ ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ? ਭਿ ਕੇ ਰੌਤਲੇ ,ਓੱਸੋਆਂ ,ਵਚਾ ਜੂੰ ਉਰ! ,ਟੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਰੂਕੀਪਾਣਾਂ ਤੌ
 

ਬਨ ਮਹਿ(ਅ?? ਛੂਲੀ ਜੇ _____ ਫਿਰਾਂ,(/ਫੈਰਾ) 

ਬਿਨੁ (ਕੈਨ? ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ(ਨ? __ 'ਪਾਉ (ਪਾਊ? ॥ 

ਬਿਨਾਂ _ਸਤ੍ਰਿਗਰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 



...(/ਡਰ) ਲੰਕਰ' ਲੱਗਲਾਂ /ਵਰ ਵੀਂ ਭਟਕਦਾ -/ਫੈਰਾ (ਪਰ ਤਾੰ ਵਾ) ਅੰਜੂ ਨਾਂ ਨਾਰ 7 ਸਨ 
ਨੀਂ ਸਕੀ... 

ਨਾਵਹੁ (ਨਾਵ) ਭੂਲੀ ਜੇ ___ ਫਿਰਾ,/ਫਰ? 
ਪਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ _______ ਭੁੱਲੀ ਰੋਈ ਜੇਕਰ _`____ ਘੂੰਮਦੀਰਰਾਂ 

ਫਿਰਿ(/ਫੈਰ) ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਆਵਉ (ਆਵ£? ਰ ਰ੍ ਜਾਉ (ਜਾਉਂ? ॥੭॥ 
ਦੁਬਾਰਾ ____ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ (ਜੰਮਦੀ) ਜਾਂਦੀ (ਮਰਦੀ) 

ਕਰ (ਜਰ) ਨਨ ਤੇ ਡਠਭਣਬਂ (ਰਲੀ ,ਇਧ-ਉੱ 0 ,ਉਜਲੀ ਰੀ ਤਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ਾਰ' 

ਆਵਾਗ਼ਵਣ ਏ ਲੱਕਰ` /ਵਨ #ਣਂ ਰਹਾਗ0... 

ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ . ਪਧਾਉਊਆ, (ਪਧਾਆਂ? 
ਜਾਕੇ ਪਾਂਧੀਆਂ, ਰਾਹੀਆਂ 

ਚਾਕਰ ___ ਹੋਇ॥ 
ਸੇਵਕ ਰ੍ ਹੋਕੇ 

...(ੱਓਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲੀ ਬਸਾ/2), ,ਨੈਹੜੇ (ਨਾਹਕਾ ਦੋ? ਚਾਕਰ ਨੰਕੇ (ਪ੍ਭੂ-ਮਰਗ? ਤੇ ਚਲੋ ਰਨ; 
(ਉਨੂਾਂ ਭਗ/9? ਖਾਧੀਆਂ ਕੰਠ ਲਾਕੇ (ਵਗਹਿਗੁਨੂ ਫਲ ਨਾਣ ਦਾ ਲਗੀ ਰਸਤਾ) ਖਤਾ ਕਰ... 

ਰਾਜਨੂ (ਰਾਜਨ) __ ਜਾਣਹਿ (ਜਾਣ? 7੬ ਆਪਣਾ, 

ਰਾਜਾ ਜਾਣਦੇ ਰ੍ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਘਰਿ(ਘਰ) ਠਾਕ ਹੋਇ ॥ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ____ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਕ, ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ 

...(ਓਨ ਕੰਵਲ ਪਰਸ਼ਾਤਮਾ ਨੂ” ਗੰ9 ਆਪਣਾ (ਸੱਠਾ)? ਆਤਸ਼ਾਹ' #ਨਦੇ ਹਨ; ਰਲ ਦਰਾ-ਮਰਾ 

ਤੈ ਜ਼ਾਣ ਤਾਂ ਸਨ 

ਏਕੋ _______ਰਵਿ(ਰਵ) .. ਰਹਿਆ, 
ਇੱਕੋ ਸਮਾਇਆ, ਲੀਨ ਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਇਆ 

ਨ(ਨਾਂ? ਕੋਇ ॥੮॥੬॥ 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ 
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ਰਿ ਉੰਸ਼ਾ 
ਤੁ ਓਨਾ), ਹਰ' ਟੂਸ਼ਰਾ ਕੱਛ ਨਾ (/ਇੱਸਫਾ?/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, /#ਗੰਤਾਗ/ ਜੇ ਮਹਲਾ(ਮਇਲਾ? _੧(ਘਰਲ?) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰ੍ ਪਹਿਲੀ 

ਗੁਰ .. ?% ਨਿਰਮਲੂ (/ਨਰਮਲ? ਜਾਣੀਐ, (ਨਾਣਅੰ? 

ਨਿਰਮਲ `- ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ (ਨਗਨ) ॥ 

ਪਵਿੱਤਰ ਰ੍ ਤਨ _ (ਸੂਖਮ) ਸਰੀਰ, ਅੰਤਹਕਰਣ 

#/ਓਗੁਰੂ ਪਾਨ ਪਵੈੱਤਰ' (ਖ਼ਰਮਾਤਨਆਾ ਟ$) ਨੱਡਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਨਾਲ ਅੰਟਰਲਾ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਭਾਹਰਲਾ 

ਤਨ' ਏੱਵੇ' ਪਵਿੱਤਰ ਹੱ ਲਾਂਦੇ ਹਨ:.. 

ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੋਰਮਲ) -__ ਸਾਚੋ ਰ ____ ਮਨਿ#ਨ? ਵਸੈ, 

ੱ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ___ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ 

ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥ 
ਉਹ ਜਾਣਦਾ `_ ਹਿਰਦੇ ਪੀੜ, ਦਰਦ 

(ਡਰ) #ਦਾ-.ਨ#ਰ, ਵਿਕ ਨੈਹੜਾ (ਜੰਵਾਂ ਏ ਅੰਦਰ ਠ?) 

ਪੰਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰੀ... 

ਸੁਖੁ ਨਨ ਅਗਲੋਂ , ਸਹਜੈ (ਅ?ਜ) ਝੇ 

ਨਾਨ? ਲਾਗੈ __ ਜਮ ਰ ਤੀਰੁ (ਤਨ) ॥੧॥ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ` ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਣ 

--.(/27' ਨਾਲ ਹਰਮ-ਸ਼ਾਹਕ ਏ /ਹਰਟ /ਵਿਲ)/ ਆਤਨੰਕਾ-ਅਡੰਲਤਾ (ਆਉਂਦਾ ਹੈ), ,ਨੈਸ਼ ਤੱ” ਝਹੁਤ' 

(ਆਤਨਕ? ਨੱ੪' ਟਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹੰਈੰ ਹੈ. ਅਤੇ /ਫੇਰ ਲਨ ਦਾ ਤਰ (ਉਸ਼ ਨੂੰ? ਨਗ ਫੱਲਦ”.. 

ਭਾਈ ਰੋ, __ ਮੈਲੂ(ਨੌਲ) ਨਾਹੀ,(ਨਾਠੰ? 

ਭਰਾ ਹੇ! ਗੰਦਗੀ ___ ਨਹੀਂ 
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ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ(ਜਲ) ਨਾਇ(ਨੂ/ਏ) ॥ 
ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ 

.-ਹੈ/ ਭਾਣ// (ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾ#' 2) ਘਵੈੱਤਰ' ਸਲ ਨਾਨ /ਠਸ਼ਨਾਨ' ਕਮਿੱਤਆ$ _(ਮ02ਆਦਾਂ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦ?) ਗੰਦਗੀ 

ਨਿਰਮਲੂ (/ਨੋਰਮਲ? ਸਾਚਾ _______ ਏਕੁ(੬੨੭ ਤੂ 
ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਇੱਕੋ ਤੂ 

ਹੋਰੁ (ਹੱਨ? ਮੈਲੂ (ਮੰਨ? ਭਰੀ _ਸਭ - ` ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਰ, ਬਾਕੀ ਗੰਦਗੀ -_ ਭਰੇ ਹੋਏ _ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ _ ਠਹਿਰਾਉ 

_....ਨੇ? ਸਲੋਕ ਆ?) ਨਕ ਤੂੰ ਗਾਂ ਸਦਾ-ਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਹੈ? (ਸ਼ਗਤ ਦੀਆ? ਬਾਕਾੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 
_ (%7ੱਟਆ ਦੋ /ਵਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਲੰਦਨ ਨਾਲ ਭਗੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਹਨ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ __ ਮੰਦਰੁ (ਮਟਰ) ਸੋਹਣਾ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਨਿਵਾਸ ਰ੍ ਸੁੰਦਰ 

ਕੀਆ ਕਰਣੈ ਹਾਰਿ( ਕਰਣੰਹਾਰ) ॥ 

ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ 

... (ਫ/ਹਸੰਡ' ਰੂਪ? ਗਓ-#ੰਟਰ' #ਰਜਣਹਾਰ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੰ ਅ$) ਸੁੱਦਰ ਭਣਨਆ ਹੈ... 

ਰਵਿ(ਰਵ) ਸਸਿ।ਸਸ? ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤਿ, (ਲੱਤ) 

ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ(/ਪ੍ਰਭਵਣ) ਜੋਤਿ(ਜੱਤ) ਅਪਾਰ ॥ 

...(ਇਸ /ਵੋਚ) ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੁਰਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ (ਰੂਪ?) ਛੀਵੇਂਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ? ਤੱਨਾਂ ਲੱਕਾਂ /ਫੇਲ 
ਪਰਲਾਤਆਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਲੰਤ` ਪ੍ਰਕਾਨੈਤ` ਹੱ ਰਗ ਹੈ... 

ਹਾਟ ਪਟਣ ___ ਗੜ (ਲੜ੍ਹ? ਕੌ ਠੜੀ 
ਹੱਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਕਾਨ 



ਸਚੁ(ਨੱਦ) ੨1 

ਸੱਤ-ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੌਦਾ ਵਣਜ 

2? /ਨੈਠ਼ਟਾੰ /ਦੋਚਾ ਟੁਕਾਨਾ, ਆਹੈਗ, /ਕੈਨੂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਏਕ' ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ /ਵਿਚਾ #ੱਤਾ-ਸ੍ਰੂਪ (ਪਰਸ਼ਾਤਨਾ? 
ਦਾ ਰੀ ਫਣਜਾ-ਢਪਾਰ ਹ' /ਠਹਾ ਹੈ... 

ਗਿਆਨ ਰ ਅੰਜਨੁ (ਅੰਜਨ? ਭੈ ਭੰਜਨਾ, 
ਸੋਝੀ ਸੁਰਮਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਦੇਖੁ(ਏ੧) ` ਨਿਰੰਜਨ ___ ਭਾਇ ॥ 
_ ਵੇਖ ਰ ਅੰਜਨ-ਰਹਿਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਰੇ 

...(ਨਨੜਾ ਧਰਮ-ਨਾਸਕਾ ਅੱਖਾਂ /ਵੋਚਾ ਪ੍ਰਭੂ? /ਨਆਨ' ਣਾ ਨੁਰਸ਼ਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛਾ (ਨਹ? ਡ ਟੂਰ 
ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਫੋਰਾ ਏਹਾ /ਨੈਰੰਲਨ' (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਆਰ ਨਾਲ ਲੇਖ਼ ਸਕਣਾ ਹੈ... 

_ ਗੁਪਤੁ(ਨ੫ਤ? ___ ਪ੍ਰਗਟੁ(ਪੁਲਟ/ ਸਭ ਜਾਣੀਐ, (ਜਾਣਅੰ? 
1 

ਜੇ _ ਮਨੂ (#ਨ?) ਰਾਧੈ ਠਾਇ।ਨਾ22? ॥ 
ਜੇਕਰ _ ਚਿੱਤ __ ਰੱਖੀਏ ਰ ਰਿ 

ਰ੍ ...ੰਕਰ ,ਓੱਤ ਨੂੰ #ਕਾ ਥਾਂ #ਕਾ ਕੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਣ' ਹਰਾ ਥਾਂ /ਵਆਪਕ? ਪਰਸ਼ਾਤਨਾ 

ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਾ ਰੈ... 

ਐਸਾ - ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਜੇ ___ ਮਿਲੈ, 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 

ਤਾ(ਤ? ਸਹਜ(ਸਨੰਨੇ? ਲਏ ___ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥ 
` ਤਦ ਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ _ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲਾ, ਜੋੜ 

-੭ਇਤਂ,ਾ (ਕਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ) ਅਤਰ ਜੌਕਰ ,ਲ ਪਵ, ਤਾਂ (ਇਹ)? ਆਹਜਾ ਨੁਭਾ 
ਭੰ (ਵਧਰੇਗੁਰੂ? ਨਾਨ ##ਲਾ ਦਾ ਰੈ... ਰ੍ ਟੇ 

ਕਸਿ(ਕਨ? ___ ਕਸਵਟੀ 4 ਰ੍ ਲਾਈਐ, 

ਕੱਸ ਲਗਾ ਕੇ (ਸੁਨਾਰ ਦੀ) ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਟੀ __ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 
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ਪਰਖੇ ਰ੍ ਹਿਤੁ(/ਨਤ) ਚਿਤੁ(/6ਤ? ਲਾਇ ॥ 

ਪਰਖ਼ਦਾ, ਪੜਚੋਲਦਾ ਸ੍ਨੇਹ ਮਨ _ - ਲਗਾਕੇ 

_.ਐਵੇ' ਨੁਨਾਰ ਨੋ ਨੂੰ “ਰਖਣ ਲਲਾੰ ਕਸਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਟੰ (5ਵੇ' ਹਾੰ /ਨੈਰਜਣਹਾਰ ਆਗਣੇ ਪੌਟਾ ਕੰਤ 

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਵਟ ਨੂੰ? ਕੱਸ ਲਗਾਂ ਕੇ #ਨ-ਓੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨੌਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ (ਸੱਠ ਫ$) ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ 

ਪਰਸ਼ਟਾ ਨੰ... 

ਖੋਟੇ ਰ੍ ਠਉਰ _ ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਇਨੀ, 

ਨਕਲੀ,ਜਾਲ੍ਹੀ _ `ਥਾਂ `ਨਹੀਂ` ਪਾਉਂਦੇ 

ਖਰੇ _ ਰ੍ ਖਜਾਨੈ . - . ਪਾਇ॥ 
ਅਸਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ - _ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 

...(ਨ#-ਉਨੂਣੋ?.ਐਏਆਂ ਨੂ ਕੱਲੀ ਝਾਂ ਨਗਾੰ #ਲਦੀ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ (ਸ਼ਬਦ? ਖ਼ਾਨੇ ਚਾ ਪਾ /ਟੱਤ 

ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ(ਅੰਦੇਰ੍? __ ਦੂਰਿ(ਏਰ) ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਉਮੰਦ ___ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ 

ਇਉ(£6) __ _ ਮਲੁ) - ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥੪॥ 

__.,8/ ਡਾਗਂ/ ਤਾਂ ਲੀ ਆਪਣੀ? ,ਨੈੱਡਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਹੂ ਹੂਰ ਕਰ ਲੋ/ ਇਉਂ (ਮਆਂ ਦੇ /ਵਕਾਰਾਂ 

6 ਮ਼ਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਨੌਂ ਲਾਲੌਗ, ਨ 

ਸੁਖ (5%) ਕਉ ਮਾਗੈ (ਨ) ਰ `___ ਸਕੂ(#ਭ) ਕੌ, 

ਦੁਖੁ _____ ਨਨ? __ਮਾਗੇ%) ____ ਕੋਇ ॥ 

---ਹਾਰਾ' ਕੱਲਾੰ ਨੁੱਖ ਨੂੰ” ਗੀ #ਗਦਾ ਹੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਲਨਾ ਕਈਂ ਦੀ ਨੰ“ ਕਰਦਾ... 

ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁਖੁ£੬੪) _____ ਅਗਲਾ, 
ਸੁਖੀ ਨੂ ਹੁ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ 
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`_ ਮਨਮੁਖਿ (ਮਨ#5) . ਬੂਝ __ ਨ।ਨਾਂ) ਹੋਇ ॥ 

--ਨਨਨੁਂੜ' ਨੂੰ /2ਹਾ ਸੱਡੀਂ ਨਗ ਆਉਦੀ /ਕੇ' ਨੁੱਡ #ਆਨਣ' ਵਆੰ ਨੂੱ` ਝਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:.. 

ਸੁਖ(ਨੱ% ਦੁਖ(6%) ਸਮ . ਕਰਿ(ਕਰ) ਜਾਣੀਅਹਿ, (ਜਾਣ? 
ਅਨੰਦ -`__ ਕਸ਼ਟ ੍ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨੀਏ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ) ਭੇਦਿ(#ਏ) ਸੁਖੁ (ਨ) ਹੋਇ ॥੫॥ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਵਿਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦ,ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ _ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

...(ਇਨਸ਼ਾਨ ਨੂ” ਸੰਸ਼ਰਰੈਕ? ਛੱ ਨੁੱਖਾਂ ਨੂੱ' ਲੱਕ #ਨਾ ਕਰਕ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਭਾਗੰਦਾ ਰੰ, (ਸੱਓ? ਨੁੱਖੇ ਢੰ 
ਪਰਾਤੀ (ਦਰਅਸਲ, #ਤਗੁਰੂ ਦਏ? ਸ਼ਝ਼ਟ' ਰਾਨੀ” (/ਓਰਟੇ ਨੂੰ? #ਨੂਣ ਨਾਲ ਨੰ ਹੱਦ ਟੈ... 

__ ਬੇਂਦੁ(ਭੋਵ) ਪੁਕਾਰੇ `_ ਵਾਚੀਐ , 
ਵੇਦ _ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ 

ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰ ਬਿਆਸੂ(ਉਆਨ) ॥ 
ਬਚਨ, ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ___ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ 

ਹੋਲਾ ਦੋਟ' /ਇਆਨ' ਤਾਂ ਕਾਰ ਕਾਰ ਕੰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ,ਨ; ਵੀ ਤਿਨ 

ਫੰਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਚਾ ਪਠਨ=ਮਾਨਨ ਕਰ... 

ਮੁਨਿ(#ਨ) ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ, 
ਮੁਨੀ, ਸਾਧੂ ____ ਲੋਕ __ਟਹਿਲੂਏ ਸਾਧਕ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮਿ(ਨ%? ਰਤੇ (62) __ ਗੁਣਤਾਸੁ(ਨੁਣਤਾਸ਼)? ॥ 
`_ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ, ਲੀਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ(ਪ੍ਰਭੂ) 

(ਪੈਰ ।ਨਹੜ) ਕਣਾਂ ਦੇ #ਫ਼ਾਨੰ (ਵਗੰਹੇਗਰੂ? ਦੇ ਨਨ /ਵੋਚ ਰੰਗੇ ਹੱਠੇ ਹਨ, (ਸਨੀ ਅਰਥਾਂ /ਵੋਚਾ ਉਠ) ਨਨ 
#ੰਫਕ' ਅਤੇ ਨਾਹਕਾ ਲਨ ਹਨ... 

ਜਿਣਿ(ਨਣ? ਗਏ, _ਸਚਿ(ਸ6) ਰਤੇ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਕਰ ੩ 

| 
ਹੋ 

1 
। 

1 
(. 



ਹਉ(ਹ6$) _- _ਸਦ 
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

,-.(ਨਹੜ) ਸਦਾ ਬਰ (ਢਾਹੰਹੰਗੁਰੂ ਨਾ#' /ਫੈਲ) ਰੱਲ ਹੱਟ ਹਨ; ਉਹਾ (ਲਫਿਨ ਲੀ ਰਾਗ? ਨੱਤ ਗਏ ਹਨ; 

ਅਤੇ ਮੀ” ਉਰ੍ਹਾਂ ਤਾ ਹਸੋਸ਼ਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾ. ਰ੍ 

ਚਹੁ (ਓਹੁ? ਜੁਗਿ(ਨਨ) 
ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ 

ਜਿਨ(ਨੈਨੂ? ਮੁਖਿ£% 

--./ਨੰਨਹਾਂ ਦੇ ਨਹ /ਵੇਚ (ਵਗੰਹਗੁਰੂ)? ਨਾਨ (ਟਾ /ਨੈ#ਰਨ? ਨਗ ਹੱਇ; (ਇਹ) ਭਾਨ ਲਗਾਂ /#ਚ` ਨੰ (ਭਾਵ 
#ੱਦੀਵ` ਕਾਲ 2 /ਵਕਾਰਾਂ 0) ਲੰਦਨ ਨਾਲ ਭਰ ਹੱਟ “ਲਨ ਹਨ... 

ਭਗਤੀ ਭਾਇ 

ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ 

ਮੁਹੁ(/5) ਕਾਲਾ 

ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ 

...ਪੰਮ ਅਤੇ ਭੰਟਗਾੰ /ਦ੍ੂਨਆਂ ਦਾ (ਰੱਡੀਂ ਫਰਗਾਹੇ ਰਸਸ਼? ਨੂਹ ਕਾਲਾ ਹੁਇ ਰੰ, ਬੜੇ ਆਪ 
#ੱਜ਼ਤ-ਪੱਤ ਉਆ ਲੈਦੇ ਹਨ... 

ਜਿਨੀ।/ਨਨੂ?) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ(£?) 
ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਠੱਗੇ. 

ਨਾਂ (ਜੀਵਾਂ) ਨੰ (ਪ੍ਰ੍ਝੂ? ਨ /ਵੈਸ਼ਾਰ /ਟੱਤਾ ਹੈ, (ਓਹ ਆਪਣੇ /ਵਕਾਗੰ) ਅੱਗਣਾਂ ਕਰਕ ਠੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 
_ ਰੱਦ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ... 

ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ(ਜਾਸ? ॥੬॥ 

< ਅੰ । 

੪੨੧੨ 

ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ 

ਮੈਲੇ ਮਲੁ (ਮਲ) ਭਰੋ, 
ਮਲੀਨ ਗੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ 

ਨਾਮੁ(ਨਾ%) ਨ।ਨਾਂ? ਹੋਇ ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ/ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਵਿਹੂਣਿਆ, (/ਵਨੂ/ਣਆ? 
ਵਾਂਝੇ 

ਪਤਿ(੫ਤ) ਖੋਇ ॥ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ 

ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਰੋਇ ॥੭॥ 

ਪਾਇਆ, 
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_ਡਰੂ(ਡਰ? ਕਰਿ(ਕਰ) ਮਿਲੈ ` ਮਿਲਾਇ ॥ 

(ਨਿਰਮਲ) ਭੈ, ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾਣ ਨਾਲ 

` 2; ਲੋਨ ਨੇ ਇਨਾ ਜੀਆਂ ਨ, ਐ (ਵਾਈਗਰੂ ਦੇ #ਰਸਲ) ਭੰਘ (ਇਨ ਗਉਣ) ਕਰਕ; (ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਦ) #ਲ/ਇਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਆਪੁ (ਆ੫) ਪਛਾਣੈ ਘਰਿ(ਘਰ) __ ਵਸੈ, 

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾਲ __ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ 

ਹਉਮੈ ਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ? `` ਜਾਇ ॥ 

ਹੰਕਾਰ _ . ਲਾਂਲਚ (ਚਲੇ) ਜਾਂਦਾ 

__ (ਨਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ #ਹੜਾ) ਆਪਣੇ ਆਧੰ ਨੂੰ” ਪਹਚਾਣ ਲੰ
ਦਾ ਹੈ (ਨੈੱਨ) ੫ਰ' ਵਿਚ (ਓਸਦਾ) ਦਾਨਾ 

?' ਆੱਦਾ ਰ.(ਨਾਵ ਉਹ ਆਤਨੈਕ ਕਾਈ ,ਉਚ ਆ ਜਾਂਦ
ਾ ਹ? ਅਤੇ ਉਸ਼ਦਾ ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤਨ ਹੋ 

ਲਾਂਦਾ ਹੰ... 
ਰ੍ 

ਨਾਨਕ, _ `__ ਨਿਰਮਲ _` ਉਜਲੇ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਪਵਿੱਤਰ ਉਜੂਲ, ਰੌਸ਼ਨ 

ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਇ।(ਨਾ£? ॥੮॥੭॥ 

ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਪ੍ਭੂ ਨਾਮ ਵਿਚ 

5?) ਡਾਨਕ/ #ਹੜ ਵੰਡਗੁਰੂ ਨਾਮ /ਫੱਚ' ਰੱਤ ਹੱਲ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ
ੋ ਓਰੂਲ (68) ਪਾਵੈੱਤਰ ਹੁੰਦੈ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (#ਗੰਤਾਗ/ ਮਹਲਾ(ਅਟੇਲਾ? ੧(ਘਹਨਾ)? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ___ 

ਸੁਣਿ(ਨਣ) . ਮਨ ਕੂ ਬਾਵਰੇ, 

ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਚਿੱਤ ੍ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ . _ ਕਮਲੇ 

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੂ(ਲਾਨ? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਉ, ਲੱਗ 

,6) ਅੱਗੇ? ਕਮਲੇ ਅਤੇ ਭਣਕੇ ਹੱਟ ਮਨਾ/ ਨੁਣ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੁ ਦੀ ਚਰਨੀ (6? 
ਪਉ... 
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ਹਰਿ(ਹਗ? ਜਪਿ(ਜ੫? _ਨਾਮੁ(ਨਾ%) ਧਿਆਇ ਤੂ,(ਤ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪ ਕੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਅਰਾਧ _ ਤੁਸੀ 

_ਜਮੁ/) ਡਰਪੈ ਦੁਖ(£%) ਭਾਗੂ(ਭਾਗ) ॥ 
ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੌੜ 

---ਤੂ'. ਪਰਆਤਮ-ਨਾ#' ਛਾ ਨਾਨ ਕਰਕ), /ਹਰਦੇ /ਵਲਾ ਉਸ਼ਟਾ ਆਨ ਧਗ, (/ਫੈਰ? ਦੁੱ#-ਕਲੇਸ਼ ਵਾ ਦੱਤ 
ਲਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੱਤ ਛਾ ਛ/ਹੈਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭੰ# ਖ਼ਾਣੰਗਾ (ਡਾਫ ਨੱਤ ਛਾ ਡਰ ਵੀ #ਕ' ਜਾਣਨਾ)... 

ਦੂਖ(£੩) ਘਣੇਂ ਦੋਹਾਗਣੀ ,(ਏਹਾਲਣ?? 
ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਖੋਟੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਛੁੱਟੜ 

ਕਿਉ? ਥਿਰੁ (/#ਠ? ਰਹੈ ਸੁਹਾਗੁ(ਨਹਾਨ? ॥੧॥ 
ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਤੀ, ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) 

(ਕੱਤ ਪੁਡੂ` 5” /ਫੱਡੜਣ' ਕਰਕ? ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਝਹੁਤ ਟੁੱਖ (ਭਲਣੇ ਪਦੇ ਹਨ; /ਟਰ` ਉਹਣਾ) ਨੁਹਾਗਾ-ਭਾਗ, 
/ਕੈਟੇ' ਆਰ ਗਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਗਾੀੰ ਗਹਿ ਸਕਣਾ) 

ਭਾਈ ਰੋਂ, ਅਵਰੁ (ਅਵਰ? ਨਾਹੀ(ਨਾਨ? ਸੈਨ? ਥਾਉ।ਕਾਉ? ॥ 
ਭਰਾ _ਹੇ! ਹੋਰ __ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ 

---ਹੈ / ਭਾਣ?/ ਨੌਰਾ ਤਾਂ (ਲਓਗੁਰੂ -/ਭੈਨਾ? ਹੱਡ ਕੱਛ ਥਾਂ-/ਟੈਕਾਣਾ ਗੰ ਨੰ” ਰੈ... 

ਮੈ(ਨ? _ ਧਨੂ, (ਧਨ? __ ਨਾਮੁ(ਨਲ) ਨਿਧਾਨੁ (ਨਹਾਨ? ਹੈ, 
ਮੇਰਾ ਦੌਲਤ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰਿ(ਨਰ) ਦੀਆ ਬਲਿ(ਭਲ? ਜਾਉ (ਨਾਉ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ_ ॥ 

.--(ਢਗਹੰਗੁਰੂ? ਨਨ ਦਾ #ਫ਼ਾਨਾ ਗੀ ਸਰਾ ਧਨ=ਲੱਲਤ' ਹੈ, ਲੱ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਮੰਨੂ ਝਰਇਆ ਹੈ, /ਏਸ਼ ਲਈਂ ਰ 
ਨੰ” (ਆਪਣੇ) ਸਤਗੁਰ? ਤੰ ਛਲਿਨਾਰ ਛਨਿਹਾਰ` ਜਾਂਦਾ ਹਾ... 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨਕ੪ਤ) ਪਤਿ।੪ਤ) ਸਾਬਾਸਿ(ਸ਼ਾਣਾਲ) ਤਿਸੁ , (/5ਸ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇੱਜ਼ਤ __ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ __ਉਸ 



ਰ੍ 3 ੨ ਦੇ -੭ .-.) 
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ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ(ਸੰਨ? ਮਿਲਾਉ।(#ਨਾਉ? ॥. 

ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹਾਂ, ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ 

(ਹੈਨ) ਆਉਗੁਰੂ ਣੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ #ਆਣ-/ਟੱਸ਼ਤ /ਨੈਲਦੀ ਹ, ਰਿ (ਨੰਗਾ ਜੱਦੜਾੰ ਹੈ ,ਕਾ 
ਨੀ ਸਵ? ਉਸ (ਸਤਗੁਰੂ ਫ$) ਸੰਗਤਾ /ਵਚਾ ਲੜਿਆ ਰਹਾਂ... 

ਤਿਸੁ(/ਨ? ਬਿਨ੍ (ਨਨ? _ ਘੜੀ ਨ(ਨਾ? ਜੀਵਊ , (ਆਵਨ? 

ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਖਿਨ,ਪਲ ਨਹੀਂ ਜਿਊਂਦਾ 

ਬਿਨੁ /ਕਨ? ਨਾਵੈ (ਨਾਵ? ਮਰਿ(ਮਗ) ਜਾਉ।ਜਾੰ) ॥ 
ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋੱ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

4-- ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੈ ਨ% /ਡਨਾਂ (8? ਤਵ ਨਾਸ-/ਵਿਹੂਣਾ ਨੀ” 
(ਆਤਨੈਕ ਤਰ ਤ) ਅਰ ਜਾਣਾ ਫ.. 

ਮੈਨ? ਅੰਧੁਲੇ, _ਨਾਮੁ(ਨਨ ਨ(ਨ) ' . ਵੀਸਰੈ, 

ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ______ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾ `` ਭੁੱਲ ਜਾਵੈ _ 

ਟੇਕ _ ਟਿਕੀ ਘਰਿ(੫ਰ੍? __ ਜਾਉਂਜਉ)॥੨॥ _ 
ਓਣ ______ ਟਿਕਾਈ, ਰੱਖੀ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ _____ ਜਾਵਾਂ 

..ਰ ਅਨੂ (ਡਾਵ ਅਨੋਆਨ?) ਹੂੰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਵਾ? ਨਮ ਨਾਂ /ਦੈਸ਼ਰ' ਲਾਣੋ, (ਹ/ ਪੁਰਡੂ/ ਨੰਗ? ਓਟ (ਤਾੰ 
ਭੰਨੇ ਤ 2) ਟਕਾ (ਹੱਟ 2. ਸ਼ ਆਨਨੇ ਨਾਨ 2ੰ ਮੰ? ਆਪਣੇ ਨੱਜ? ਘਰ /ਫੋਚ` ਪਹੁਲ ਲਾਵਾਂਗਾ.. 

ਗੁ ਜਿਨਾ(ਨਨ੍ਹਾਂ? ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ, 
ਉਸਤਾਦ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਅਗਿਆਨੀ 

ਚੇਲੇ _ ਨਾਹੀ(ਨਾ$? ਠਾਉ (ਨਾਉਂ)? ॥ ਰ੍ ਸਿ ਵਿ 

ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ,ਥਾਂ ਰ੍ ਆ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਟਾ ਜਰ ਨੀ (#0ਡਆ ਕਾਰਨ) ਅਜੋਆਨਾੀ 6. ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਲੇਆਂ ਰੂੰ ਦੀ ਕੱਛ (ਅਨਿਆਤਨਕ? 
ਬਾਂ-/ਟਕਾਣਾ ਨਹਾ ਲੇ #ਕਏ”... 

ਬਿਨ (/ਝਨ) ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਨ) __ ਨਾਉ (ਨਾ? ਨ(ਨ? ਪਾਈਐ, 
ਸ਼੍ਂ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਪਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ 
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ਘਾ ੦ ਆ ੧) 

ਬਿਨ (ਨ? ਨਾਵੈ (ਨਾਵੈ? ਕਿਆ ਸੁਆਉ ॥ 

ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਮਨੋਰਥ 

4--ਸ9ਗੁਰੂ ਤੱ” ਨਾਂ (ਪੁਡੂ? ਨ#' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗੱ' ਹੈਂ ਸਕਣ) ਅਤੇ (ਮਰਨਾਤਨ) ਨਾਨ ਤੰ' ਨਾਂ (ਜੀਵਨ 

ਦਾ? ਮਨੌਰਥ' ਗੀ ਕੰ ਹੈ? (ਡਾਵ' ਕੁੜ' ਨਠੰ?... 

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ, 
ਆਉਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ `_ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ 

ਜਿਉ(/ਨ£? ਸੁੰਵੈ ਘਰਿ(੫ਰ) _ ਕਾਉ (ਕਾ? ॥੩॥ 
ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ, ਬੇਆਬਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਾੰ 

--./ਨੱਦ” 5ੰਆਲਾਦ' ਘਰ /ਵੈਰਾ ਕਾਂ ਨੂੱ' (ਕੁਝ ਨਾਂ /ਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਾ ਹੱਝ ਮੁੜਨਾ ਧੰਦਾ 2, ,/ਏਦੇ“ ਗੀ 

ਨ#-/ਵਨੂਉਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 5)? ਆਇਆਂ ਨਹਂਇਆਂ ਨੂੱ` ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਦਾ ਹੈ... 

ਬਿਨੁ (ਐਨ) ___ ਨਾਵੈ, (ਨਾ? ਦੁਖੁ੬% ` ਫੇਰੁਰੀ, 

ਜਿਉ(ਨ£? ਕਲਰ ਕੀ __ ਭੀਤਿ(ਡੰਤ) ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ _ ਦੀ __ ਕੰਧ 

....ਨੈਵੇ' ਕੱਲਰ ਵਾਲ ਕੰਧ (ਆਸਤ ਆਲਤੇ ਡਰਦੀ ਹੱਈੰ ਗਨ ਜਾਲੀ 6 /2ਫੇ' 2 ਪਰਆਾਤਨ)? ਨਾ#' ਤੱ 

/ਨਨਾਂ ਸਗੀਰ (/ਵਕਾਰਾਂ 2)? ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ (/ਕੈਰਦਾ ਗੰਹਿੰਦਾ 2)... 

ਤਬ `___ਲਗੂ (ਲਗ)? ਮਹਲੂ (ਆਲ) ਨ(ਨ? ਪਾਈਐ, 

ਜਬ __ ਲਗੂ(ਨਨ) ਸਾਚੁ (ਨਾਲ) ਨ(ਨਾ? ਚੀਤਿ(ਲੰਤ) ॥ 
ਜਦੋਂ __ ਤੱਕ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਰੀਂ__ _ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

...ਲਦੋ' ਤਕਾ ਸਦਾ ਸਤਰਵਸੋਗੁਰੂ? /ਟੋਰਦੇ /ਫ਼ ਨਗਾੰ' ਫੱਟ; ਉਂਣ' ਤਕ (ਰੱਡੀਂ #ਹੈਲ ਲ$? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਟ) ਰਪੈ ਘਰੁ(੫ਰ) ਪਾਈਐ 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆਂ (ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ___ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ 
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ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ (ਪਦ? ਨੀਤਿ,ਨੱਠ)? ॥੪॥ 

ਤੁਰੀਆ, ਮੋਖ, ਨ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀਵੀ, ਸਦ-ਸਥਿਰ 

...ਭੁਰ-ਸੜਣ /ਚ ਰੰਗਿਆ (ਓਰ) ਘਰ /ਵਚ 7? #ਟਾ-ਸ਼ਨਰ /ਨਰੜਾਣ-ਮਦ, ਭਾਵ #ਗਏਆ ਤੰੱ 

/ਨੈਰਲੰਖ; ਨਲੀਫਾੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਲਾਘ ਦਾ ਅਫਸ਼ਕਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਹਉ (ਹਉ? __ਗੁਰ ਪੂਛਉ(/ਡਉ? ਆਪਣੇ, 
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਖ਼ੁਦ ਦੇ 

ਗੁਰ ਪੁਛਿ(ਡ) ਕਾਰ ਕਮਾਉ(ਕਨਾਉੰ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਕੇ _ ਕੰਮ, ਅਮਲ _____ ਕਰਾਂਗਾ ___ 

ਲਤ ਦਲ 

... (/ਨੈਰੜਾਣ-ਪਟ' ਸੱਝੰਹ) ਨੰ' ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰੂ` ਤੱ ੪ਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਤਗੁਰੂ' ਨੂੰ` ੪ਛਕ, (ਓਨਦੇ ਦੱਲ 
ਅਆਨੁਨਾਰ? ਅਮਲ ਕਰਾਗ”... 

ਸਬਦਿ(ਕਝਏ? __ ਸਲਾਹੀ।ਸ਼ਲਾਲੰ? __ ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਸਲਾਹਵਾਂਗੀ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਏ 

ਹਉਮੈ(ਹਉੰਨੰ? ਦੁਖੁ, (5) `____ ਜਲਿ(ਜਨ) ਜਾਉ(ਨਾਉ? ॥ 
ਹੰਕਾਰ ਕਸ਼ਟ, ਪੀੜਾ ਸੜ ਜਾਣਗੇ 

---ਨ/ਤਗਾਰ' ਦੇ #ੜਣਾ ਰਾਹ” (ਘਰਨਾਤਨਆਾ ਦ0 #ਨਫ਼ਤ' ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ (ਤਾਕ ਪ੍ਰਡੂ? /ਓੱਤ' /ਵੋਲ ਵੱਨਾ 
ਸਾਈ, (ਟਲ ਨਾਲ) ਹਉਨੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੜ-ਕਲ ਲਾਗ... 

ਸਹਜੇ (ਜਨੇਲੋ) .. ਹੋਇ _ਮਿਲਾਵੜਾ, 
ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਾਪ, ਮੇਲ 

ਸਾਚੇ `____ ਸਾਚਿ(ਨਾਲ? ਮਿਲਾਉ ॥੫॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸੱਚ (ਕਰਣੀ) ਰਾਂਹੀ . ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 

ਲਗ ਦਰ ਅਤੇ ਸੱਚ (ਕਰਨੀ) 

ਰਾਗੀ ਸ਼ਦਾ-ਸ਼ਭੈਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ? /ਵੇਲਾ ਅਭੌਟ' ਹੱ ਲਾਫਾਂਨ”.. 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਦ). ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ , 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੇ _. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ 



(ਓਹ) ਨਣਾ ਲਣਾ (ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ) ਨਾਨ ਦੀ /ਨੈਫ਼ਤ ਨਲਾਹ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਗਹਗੁਰੂ' ਨੂੰ` /ਨਤ' /ਦਚਾ ਹਾਰਣ 

੮੪#= ੮੬੬ ਕੋ 24 & "2 

ਤੇ ਨ ੨੧੨ (0 
<੨੬ ਇਿ ਰੇ 

4... ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੮ 
੧ ੩੩ ੯ 

ਤਜਿ(ਤ#) ਕਾਮ ਕ੍ੌਂਧੁ(ਕੁੱਧ 
ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਗੁੱਸਾ 

ਹਨ... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਸਲਾਹਨਿ (ਸ਼ਲਾਹਨ? ਸਦ 

ਪ੍ਰਭੂ(ਨਾਮ) ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ _ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _. 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਾਖਹਿ(ਰਾਕ? ਉਰ 

ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖਦੇ ਰ੍ ਹਿਰਦੇ 

ਸੋ ਕਿਉ (6? ਮਨਹੁ (ਨਨ੍ਹ? 

_ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ 

ਸਭ ਜੀਆਂ।ਜਆਂ? __ ਕਾ 

ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ 
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ਆ” ਦੇ 

ਹਨ; ਕ% ਕ੍ਰੱਹ ਅਤੇ ਹਉਂਨੀ ਨੂੰ /ਤਆਗਾ ਕੇ ਉਹ ਘਵੈੱਤਰ ਹਾੰ ਜ਼ਾਂਟੇ 

ਸਦਾ; 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਧਾਰਿ(ਧਾਰ? ॥ 

ਧਾਰਕੇ, ਟਿਕਾਕੇ 

ਵਿਸਾਰੀਐ, 
ਵਿਸਾਰੀਏ, ਭੁਲਾਈਏ 

ਆਧਾਰੁ (ਆਧਾਰ) ॥੬॥ 
ਓਟ, ਆਸਰਾ 

` ...(ਆ#੫ਣ) /ਹਰਣੇ /ਵਰੰ' ਉਸ ਪਰਮਾਤਨਾ ਨੂ ,ਕੈਉੰ' ਭੁਲਾਈਣ, ਸੱ ਨਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਓਟ, ਆਨਰਾ ਹੈ... 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਏ) ਮਰੈ, ਸੋ ਮਰਿ(ਮਰ? ਰਹੈ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹੀ __ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 

ਫਿਰਿ(/ਫਠ/ ਮਰੈ 'ਨ(ਨਾਂ? ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥ 

ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 

--( ਧਰਨਾ-ਨਾਹਕ' ਦ?) ਅਤਗੁਰੂ-ਸ਼ਝਣ /ਫਰਾ ਲਨ ਹੱਕੇ (ਅ7ਇਆਵੀਂ /ਵਕਾਰਾੰ ਵਾਲਾਂ ਦਗਾ ਦ$) ਸੱਤਾ 
ਨੰ ਨਾਦ 2. ਭਾਵ ਓਹ ਲੰਢਨ-ਨੁਕਤ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ 2, (ਸ਼ਭਨੇੜ ਦੀ ਭੰਇਗਾਂ /ਵਲਾ ਲਨ ਹੱਨ? /ਡਰ' ਓਹ ਆਰੈਆਂ 
ਹੀ ਰਹਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੁਲਾਰਾ ਉਸਦਾ (ਕਦੀਂ ਆਤਨਕ) ਨੱਤ ਨਠਾੰ' ਹੁੱਦ.. 

ਸਬਦੇ (ਸ਼ਲਣੈ? ਹੀ ਰ੍ ਤੇ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ __ ਤੋਂ _ 

ਪਾਈਐ, 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 
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ਹਰਿ(ਹਗ) ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ (/ਆ ਆਰ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੀਤ 

...ਲਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਝਦ ਡੰ“ ਨੰ (ਵੰਗਾਰ? ਨੂੰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗੰਦਾ ਨੈ, ਅਤੇ ਪਰਨਾਤਨਾ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਪੀਂਦੀ ਹੈ... 

ਬਿਨ (/#ਨ) ਸਬਦੈ(ਸ਼ਝਟੰ? _- __ ਜਗੁ(ਨੱਨ? ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ, 
ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ '` _ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 

ਮਰਿ(#ਰ? ਜਨਮੈ ਵਾਰੋਂ ਵਾਰ ॥੭॥ 

ਦਾ 1 

ਹਨ ਦਿ ਤਿਲ /ਟਰਾ' 

/ਫੈਰ ਮਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਮਦਾ ਗੰ ਗਹਂਟਾ ਰੈ... 

ਸਭੇ - ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਰ੍ ਕਉ, 

ਵਡਹੁ(ਫਡਹ? ਵਡੇਰੀ ਰ ਹੋਇ ॥ 

---(ਓਨਤ' /ਫੇਲ) ਨਭਾ ਆਪਣੇ ਆਗ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਣ£, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਗਓਂਦੇ ਹਨ; ਤਾਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ /ਆਦਾ 
ਤੱ /#ਆਫਾ (ਮਾਣਾ-,ਇੱਸ਼ਤ? ਹਾੱਵ... 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ(#ਨ? ਆਪੁ (ਆ੫੭ (ਨਾਂ? ਚੀਨੀਐ, 

ਕਹੇ _ . ਸੁਣੇ `'' ਕਿਆ ਹੋਇ ॥ 
ਕਹਿਣ, ਕਥਨ ਕਰਨ ____ ਸੁਨਣ -“ _.__ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਨੀ ਨ ਸਾ ਗਤ (ਭਾਰ ਕੁਝ ਨਨ ਹੁਇ? ਸਤਗੁਰ ,ਓੰਨ ਆਪਣ 

(ਲ? ਛੀ ਪਟੋਰਾਣ ਨਹਾੰ' ਹੌ ਸ਼ਕਟਨ.. ਰ੍ 

|| ਨਾਨਕ, ਕਲਾ ਗੀ - _ ਪਛਾਣੀਐ , (ਪਛਾਣ/ਆ? 
`_ ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣੀਦਾ ਹੈ 
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੭ ₹ ੩੩ __ਖ੫= ੨੨੬੨੩. (<< 

(੨੬੬ ੫ ਆ” ਚ 

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ(ਨ$ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥ 

.ਹੀ/ ਨਾਨਕ? ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਭਾਗ ਨੰ (ਆਗ ਫ$) ਪਹਓਭਾਣਾ ਰੱਛ ਨੰ, (ਸ਼ਦੋਂ ਆਹਣਾ' ਨੂਲ 
ਘਹੇਰਗਨੇਆਂ ਜ਼ਾਂਟਾ ਹੈ ਤਾ? /ਫਰ ਕੱਛ ਫੀ ਰੰਕਾਰ ਨੀ ਕਰਦਾ/ ਰ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ(ਅਟਲਾ? _ ੧(ਘ6ਨ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਬਿਨੁ (ਤਨ? _` ਪਿਰ ਧਨ `___ ਸੀਗਾਰੀਐ, (ਲੰਗਾਗਅੰ) 
ਬਿਨਾਂ ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ 

ਜੋਬਨੁ (ਜੰਠਨ) ਬਾਦਿ(ਖਾਟ) ਖੁਆਰੁ(ਕੁਆਨ) ॥ 

--ਕਤ' (ਪਰਭੂ? ਨਾਂ ਜੇ ,£ਸ਼ਤ੍ਰਂ ਹਾਰ-ੰਨਾਰ ਕਗੇ, ਤਾਂ #ਲ-ਆਗੀ ,€ਡਾ ਨੀ ਉਸਦੀ ਨੁਆਨੰ /ਉਅਰੜ 

ਜਲ ਜਾਂਦਾਂ ਰੀ. 

ਨਾ(ਰਾਂ? ਮਾਣੇ . ਸੁਖਿ(ਨ&? ਸੇਜੜੀ, 
ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ __ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੇਜ ਦਾ 

ਬਿਨ (/#ਨ) ਪਿਰ ਬਾਦਿ(ਕਾਏ/ ___ਸੀਗਾਰੁ(ਕੰਨਾਠ? ॥ _ 
ਬਿਨਾਂ ਕੰਤ(ਪ੍ਰਭੂ) ਫ਼ਜੂਲ, ਵਿਅਰਥ __ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

.- ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਡੂ) /ਨੈਨਾਂ ਹਾਰ-/ਇੰਗਾਰ (ਸਭ)? /£ਆਰਝ' ਹੈ, (ਉਸਦੀ ,ਉਪਾ (ਉਤਣੀ ਤਾਂ ਉਸਫ) ਐਨਾ 
ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀੰ ਖਾਣ ਸਕੀ... 

ਦੂਖੁ(ਦ੦) ਘਣੋ __ ਦੋਂ ਹਾਗਣੀ, (ਏਹਾਗਣ/? 
ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੜ, ਬੁਰੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ 

ਨਾ(ਨ? ____ ਘਰਿ(੫ਰ? ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ (ਭਤਾਰ)? ॥੧॥ 
ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਛੌਣਾ ਪਤੀ 

(ਤੀ /#ਆਰਾ /ਵਰੂਣੀੰ ਹੱਣ ਕਰਕ), ਛੰਹਾਗਣ (/ਏਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਭਲਣੇ ਪੌਦੇ ਹਨ; ,ਕਉਂਲ ਓਸ 
ਟਾ (ਪਰਤਿਆ, /ਹਰਦੇ ਰੂਘ?? ਘਰ ਦੀ ਨਲਾ 3 (ਉਸ ਨੂ ਨੰ #ਆਣਫਾ)... 
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ਮਨ _ ਰੋ, ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ(ਨ ਹੋਇ ॥ 
ਚਿੱਤ _ ਹੇ! ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧੋ ___ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ 

---ਹ/ #ੰਨਾਂ/ ੪ਰਨਾਤਨਾ ਦੀ ਅਰਾਂਹਨਾ ਕਗ, ਨਨ ਨਾਲ (ਆਤਨੈਕ)? ਅਨੰਦ ਟੰ ਪ੍ਰਾਖਤਾੰ ਹੱਦਾਂ ਹੈ... 

ਬਿਨ (ਨ? ਗੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ($%) ਨ(ਨਾ? ਪਾਈਐ, 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ) ਮਿਲੈ ਰੰਗੂ(ਰੰਨ? ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ _ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦ, ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਠਹਿਰਾਉ 

....ਤੰਗੁਰੂ /ਭਨਾਂ (ਪਰਮਾਤਮ) ਵੀ ਰੀਓ (ਨਰ)? ਸਝਦ' ਰਾਠੰ' (ਹਾੰ ਪ੍ਰਡੂ /#ਲਾਪ ਦਾ) 

ਅਨਦ ਆਉਦਾ ਹੈ... 

ਗੁਰ ___ ਸੇਵਾ, ਸੁਖੁ(੧%) ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗਰੂ ਟਹਿਲ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਵਰੁ(ਫਰ) ਸਹਜਿ(ਜਨਨ) ਸੀਗਾਰੁ (ਆੰਨਾਰ) ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ____ ਕੰਤ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ 

..ਸਓਗੁਰੂ ਦੀ ਟਉਲ-ਸਵਾ ਰਾਗੀ ਨ (ਪਰਮਾਤਸ) ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾਂ ਨੰ. ਅਤੇ (ਆਤਮਕ) ਅਜ਼ 
ਰਾਨੀ? ਹਾਰ-/ਨੱਨਾਰ ਕੰੰਤਆਂ ਪ੍ਰਡੂ ਕੱਤ (ਦਾ ਨੁੱਏ ਆਣੀਦਾ 2)... 

| ਸਚਿਨ? ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਮਾਣਦੀ __, ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੇਜਾ 

ਗੂੜਾ(ਰੁੜਾ? ਹੇਤੁ (ਹੇਤ) ਰ ਪਿਆਰੁ (/£ਆਗ) ॥ 
ਡੂੰਘਾ,ਗਹਿਰਾ ਰ੍ ਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰ੍੍ 

_...ਮ#ੰਟਾ ਆਭੈਰ' ਕੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਟੀ ਸੰਜਾ ਨੂੰਹ ਉਠ (ਜੀਵ-/ਇਨੜ੍ਉ ਆਣਦਾਂ 2, ਐਸ ਨੂੰ (ਓਸ? ਨਾਲ ਡੂੱਖਾ 
ਪ੍ਰੀਮ-/6ਆਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਰ੍ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੩) ਜਾਣਿ(ਜਾਣ? ਸਿਵਾਣੀਐ, ((ਨਵਾਣਅੰ? 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਦਾ 
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ਗਣ ਚਾਰੂ(ਚਾਠ? ॥੨॥ 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਚਾਰ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ 

ਰਿ” <੩੨ << 

& 

4.-ਸਉਗੁਰੂ' ਦੀ ਸ਼ਨਲੁੰਖਤਾ ਰਾਨੀ (ਨੁਰ-ਉ੫ਦਸ਼ ਨੂੰ? ਨਮ਼ਡਕੇ, (ਵਾਨਨਗੁਰੂ ਕੱਤ ਨੂੰ? ਘਨਜ਼ਾਣ' ਲਲੀਦਾ' ਹੀ, 

ਸਤਗੁਰ ਨੰ (ਨਹਰ ਕਰਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ) ਨੌਲ £ੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ (ਜੀਵਨ? ਗੁਣਾਂ (ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੱਕ) 
ਚੰਗੇ ਚੱਨਾ-ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਝਣ ਆ ਹੈ... 

ਸਚਿ(ਸੱਦ) 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ 

ਪਿਰਿ(/£ਰ) 

ਕੰਤ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਮੌਹੀ 
ਮੋਹਿਤ 

ਮਿਲਹੁ 
ਮਿਲ, ਜੁੜ 

ਵਰ 

ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਰੰਗੁ (ਰੰਨ? 
(ਪਿਆਰ ਦਾ)ਰੰਗ _ 

ਕਾਮਣੀ, 

ਇੱਸਤ੍ਰੀਏ! 

ਲਾਇ ॥ 

ਲਗਾਕ 

..(ਹੈ/ ਨਵ) /£ਨਤ੍ਰਣੈ/ ਸਟਾ-ਨੰਝਰ' ਕੱਤ(ਪੁਤੂ? ਨਾਲ ਲਾ ਰਨ, (ਪੁੜੂ? ਪ੍ਰਤਿ (ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਤਿ ਛਾ) 
ਰੰਗਾ ਲਗਾਕੇ #/ਹੋਤ ਕਰ ਲਣੰਨ... 

_ਮਨੁ(#ਨ? 
ਚਿੱਤ 

ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ)? 

_ ਮੁੱਲ 

ਤਨੂ(ਤਨ? 
ਸਰੀਰ 

ਕਹਣੁ (ਕਨਿਣ) 

ਕਹੀ, ਦੱਸੀ 

ਸਾਚਿ।ਨਾਚ) 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਨ।ਨਾਂ? 

ਨਹੀਂ 

ਵਿਗਸਿਆ, 

ਖਿੱੜ ਗਿਆ 

ਜਾਇ ॥ 

ਜਾ ਸਕਦੀ 

...ਸਦਾ-.ਗਬਰ (ਪ੍ਰਭ ਕੱਤ ਦੇ /#ਲਾਪ) ਕਰਕ, (ਜੜ? ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਮਤ ਸਾ ਨ ਅਜ 
(ਭਣ ਉੱਸ ਛ? ਕਤ ਦੱਗੀੰ ਨਗਾੰ' ਜ਼ਾ ਸ਼ਕਟ.. 

ਹਰਿ।ਹਰ)? _ 

ਪਰਮਾਤਮਾ 

ਨਿਰਮਲ 

ਪਵਿੱਤਰ 

ਵਰੁ(ਵਰ) ਘਰਿ(ਘਰ) , 
ਕੰਤ ਘਰ ਵਿਚ 

ਸਾਚੈ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ 

ਅਲ 

ਨਾਇ।ਨਾ£)? ॥੩॥ 

ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ 

ਸੋਂ ਹਾਗਣੀ, 

ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ 

(662?) ਸੁਹਾਲਵਤ?, ਵਾਗਹਗੁਰੂ ਕੱਤ ਨੂ” (/ਨਰਦੋ? ਘਰ /ਵਲ' ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਭੱਦੀ ਰੰ, ਅਤੀ 
ਸ਼ਟਾ-.ਨੰਭੇਗ(ਪ੍ਰਭੂ? ਦੇ ਨਾਨ (ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ) ੫/ਵਤਰ ਹੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 

` ਮਨ 

ਵਿਚ 
ਮਹਿ।%6? __ ਮਨੂਆ 

ਮਨ ਸਤਾ 
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ਤਾ(ਤਾ? ਪਿਰੁ (/ਨਰ੭? ਰਾਵੈ _. ਨਾਰਿ(ਨਾਰ) ॥ 

ਤਦੋਂ, ਫਿਰ ਕੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਾਣਦਾ (ਜੀਵ) ਇੱਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 

...ਸਕਾਰ' (ਨਾਵਾ-/ਏਨਤ੍ਰਾਂ ਦੋ ਆਪਣੇ)? /ਨਰਦੇ /ਵਚ ਗ). #ਨ' (ਏ /ਦੈਕਾਰਾ) ਲੀ #ਤ ਹੈਂ ਲਾਏ, ਤਾੰ /ਫੋਰਾ 

ਕੱਤ(ਪੁਡੂ, ੰਫ) /ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂ ((#ਆਰ ਹੜ) ਆਣਣਾ` ਹੈ... 

ਇਕਤੁ (/£ਕਤ) ਤਾਗੈ ਰਲਿ(ਰਲ) ਮਿਲੈ, 

ਗਲਿ(ਨਲ) -__ ਮੌਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ (ਹਾਰ) ॥ 

ਗਲੇ ਵਿਚ __ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਮਾਲਾ 

...ਉਦੋ' ਨੈ ਗਲ /ਫਲ ਘਨ ਹੱਛੇ ਮੰਤੀਆਂ ਦੋ ਹਾਰ /ਏਚਲੇ ਮੌਤਨ ਏਕ ਧਾਲੋ /ਫਚਾ (ਪਰਤੇ ਹੱਛੋ, /ਏਕਾ-ਸ੍ਰੂਪਾ 
ਹਕ ਹਾਰ #ਣੰ ਹੁਂਦੇ ਹਨ)... 

ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖੁ (੭੪) ਉਪਜੈ, 
ਸੱਤ-ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠ (ਆਤਮਿਕ) ਅਨੰਦ _ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਨਨ੧? ` ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ (ਅਸਾਨ) ॥੪8॥ 

ਰ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਹੋਂਦ ਆਸਰਾ, ਟੇਕ 

,..#ੰਤਾ-#ਰਸ਼ਾਂ ਣਾ ਸੰਗਤ /ਫੈਲ, ਆਤਨੀਕਾ ਅਨੰਦ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰ, ਅਤੇ ਸ਼ੰਗੁਰੂ' ਲੀ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਠੰ, (ਸਫਾ 
ੂੱ ਵਾਨਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਲਰਾ (ਮਲਣਾ ਰੈ/2.. 

ਖਿਨ ਮਰਿ(%6? ਉਪਜੈ `___ ਖਿਨਿ(/#ਨ) ਖਪੈ, 
ਫਿਨ,ਪਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛਿਨ, ਪਲ ਵਿਚ __ __ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ 

ਖਿਨੁ (/ਮੇਨ) ਆਵੈ _____ ਖਿਨ੍(#ਨ) ਜਾਇ ॥ 
ਛਿਨ, ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿਨ, ਪਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 

-<(#7ਇਆਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਜੀਵ? ਪਲ /ਏਚ' ਨੰ ($ਸ਼ੀਂ ਦਾ ##ੰਰਆ ਲਗਦਾ ਹੈ, ,ਨਵੇ? ਲੂੰ /£ਆ 
ਹੈ, (%7ਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹ$) ਪਨ /ਵਚ' 2ੰ (ਣੂਗਇਆਂ /ਏਉੰ' ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਵੇ? #ਰ ਨੰ ,ਨਆ 
ਹੰਦੋ/ ਨ /ਵੋਰ ਗੰ (#ਸਾਂ ਟੇ ਫੋਨ ਇਨ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਨ /ਉਠ' ਠੀ (ਨੰ ਟੇ ਵੇਗ /ਵਲ) ਰਲ 
ਸਾਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਹਰ ਪਲ #ਹਏਆਦਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੋ ਲੱਭਾ ਲਾਲਰ' /ਵੈਲ, ਕੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਦੋ ਗੀ /ਵੈਲਾ _ ਰਿ 

ਭਟਕਦਾ 2 ਗ/ਹਿੰਦਾ ਹੈ)... 
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ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਦ? ਪਛਾਣੈ, ਰਵਿ(ਰਫ) ਰਹੈ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ ਲੀਨ ਰਹੇ 

ਨਾਨਾ? ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) ਸੰਤਾਇ ॥ ਰ 

ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ 

<< (ਪਊ ਲੰਕਰ' ਉਹ ਗੁਰ) ਸ਼ਬਣ' ਨੂੰ ਪਨਿਜਾਣ' ਕੰ, (ਸ਼ਦਾ-ਸਠਰਾ ਵਾਹਗੁਰੂ? /ਵੇਰਾ ਠਹੌਨ ਰਹੇ, (ਤਾ? ਉਨਾ 

ਹੱ ਸੱਤ ਦਾ (ਡਰ) ਨਹ ਸਤਾ ਦਾ:.. 

ਸਾਹਿਬੁ(ਸਾਨੜ) __ ਅਤੁਲੁ, (ਅਤਾੱਲ) ਨ(ਨ? _ ਤੋਲੀਐ, ___ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ___ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ 

ਕਥਨਿ(ਕਝਨ? ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥ 

ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਦਾ 

..-(#ਕਾਲ-#ਰ#' ,ਨਣਤੀਆਂ /#ਣਤੀਆਂ ਤੱ $੫ਰ) ਅਤੱਲ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ` ਤੱਲਿਆ ਨਗਾੀੱ' ਲਾ ਸਕਦਾ; ਅੰਤ 

ਨਾ ਗੱ ਕਹੈਣ-ਕਲਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ,ਨੈਨਆਂ ਨਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੰਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਆਏ ਰ੍ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ ॥ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਉਪਾਰੀ, ਸੁਦਾਗਰ ਆਉਂਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਉਜਰਤ __ ਲਿਖਵਾਕੇ 

.-- (ਨਾਰ) ਦਧਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਲਰ (ਰੂਪ ਜੰਵ, ਆਪਣ?) ਉਜਰਤ ਭਾਵ ਪਰਾਲੜਧਾ /ਨਕਵਾਕੇ ਗੰ (ਜਗਤ 
/ਵੇਚ) ਆ ਹਨ:.. 

ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ(ਕਮਾਵ?? ਸਚ(ਸੱਠ? ਕੀ, 

ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੱਤ(ਨਾਮ) ਦੀ. 

ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ।ਰਜ਼ਾਏ) ॥ 

ਲਾਭ, ਨਫ਼ਾ _ ਮਿਲਦਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

4. ਮਤ(ਨਾਸ? ਈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ” (6507 ਰਜ਼ਾ /ਏਜ਼ (ਭੰਦਿਗ?) ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ, ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਮਿਲੈ, 
ਰਾਸ, ਮੂੜੀ ਸੱਤ (ਨਾਮ) ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਦੀ 
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ਨਾ.ਨਾਂ? ਤਿਸੁ(/੬ਨ) ਤਿਲੁ (ਤਲ? ਨਨ? _ਤਮਾਇ ॥੬॥ 

ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀ __ ਤਮ੍ਹਾ, ਲਾਲਚ 

(ਸੋਨੇ ਨ ਦੇ ਢਣਜਾਨੇ ਨੂੰ) ਆਤਗੁਰੂ ੫ਨੰ' ਨੱਤ (ਨਨ) ਦਾਂ ਭਲੀ #ਲ ਲਾਂਦੀਂ 2, ਓਸ ਨੂੰ ਤਲ #ਆਤਰ' 
ਵੀ (%7ਣਆਦਾ ਪਟਾਰਥਾਂ ਦ£ ਤੂ ਭਾਵ ਲਾਲਰ' ਨਗ" ਗੰਓਂਟਾ:.. 

ਤਹ ਲਾਇਸੀ, (ਤੱਲਾ£ਆ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤੁਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ 

ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਨ ਤਰਾਜੀ ਤੇਲੁ (ਤੱਲ? ॥ 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ(ਪ੍ਰਭੂ) ਤੱਕੜੀ -_ ਵੱਟੇਂ 

,.-ਨੰਤਾ-ਸ੍ਰੂਪ(ਪਰਮ਼ਾਤਆ? ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਅਤੇ ਫੱਟੇਆਂ ਦੇ ਤੱਲ /ਵੈਚ, (ਕੰਵਲ? ਅਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ 
ਹੰ ਪੂਨੇ ਵਜ਼ਨ ਣਾ #ਚ' ਤੁਿਆ' ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੌਹਣੀ, 

ਉਮੀਦਾਂ _ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗੁਰਿ(ਨਰ) ਠਾਕੀ ਸਚੁ(#ੱਲ? ਬੋਲੂ (ਬੱਲ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਬਾਣੀ 

---#9ਗੁਰੂ' ਨੰ ਆਪਣਾਂ ਸ਼ਟਾ-ਸੇਰ ਝਾਠਾੀੰ ਰਾਠੰ?(ਮਨ ਨੂੰ) ਮਹ ਲੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਰੇਲ਼ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ (ਦੋ 
#ਸ਼ਰ? ਨੂੱ` ਰੰਕ /ਏੱਤਾ ਹੈ... 

ਆਪਿ(%੫) ਤੁਲਾਏ ਤੋਂਲਸੀ, 

ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੂ (ਤਲ? ॥੭॥ 
ਸੰਪੂਰਨ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਜ਼ਨ 

= 

--._(8ਰ-ਨ%' ਦੇ ਫਣਜਾਹਰਆਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਦੋ ਤਲ ਨੂੰ, ਵ7ਹੈਗੁਨੂ? ਕੁੱਟ ਤੰਲਦਾ-ਤੁਲਾਉਂਟਾ ਹੈ/_ ਨੰਊਰਨ 
(ਵ7ਓਗੁਰੂ ਦੋ) ਤੰਲ (ਈਂ ਕਸਵੰਟੀੰ ਰਨੰਸ਼ਾਂ ਹ? ਪੂਗਾੰ ਹੁੰਦਾਂ ਹੰ, (ਜਗਤ ਦੇ ਵਪਾਗੀਆੰ ਵਾਗਾ ਕਲਾਵਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ 
ਨੰਗਾ ਹ ਸ਼ਕਾਲ?)... 

ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ(ਕਨਣ) “ _ਨ।ਨਾਂ) ਛੁਟੀਐ, 

ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 



% ੭, ਨਾ ਰਲ 

ਪੜਿ(ਪੜੁ? ਪੁ 
ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਢੇਰ 

... (ਕੰਵਲ) ਕ/ਹਿਣ-ਕਥਨ, ਭਾਫ' ਨਾੱਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ; (%7ਇਆਦੀ /ਫਕਾਰਾਂ ਏ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਤੱ” #ਕਤ' ਨਠਾੰ` ਹੱ 
#ਕਾਦ ਅਤੇ ਨਾ 2 ,ਕੈਤਾੜਾਂ ਏਂ ਫੋਰ ਪੜੂਨ ਨਾਲ ਨੰ ਛੁੱਟ ਨਕੀੰਟਾ ਹੈ... 

ਕਾਇਆ।,ਕਾਆਂ? ਸੋਚ, _ ਨ(ਨਾਂ) _ ਪਾਈਐ, 

ਬਿਨ (/ਨਨ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਗਤਿ (ਭਲਤ) ਪਿਆਰ ॥ 
ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ 

.-- (ਤਰਲ /ਏਸ਼ਨਾਨਾਂ #ਹਟਕਾ ਦੁਆਰਾ? ਨਗਰ ਦੀ ਸੁੱਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਨਹਹੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਠੰ' ਹੱਦ, 

ਵਗਹੇਗੁਰੂ' ਨੂੰ` ਤਾ ਕੰਵਲ ਉਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਆ-ਭਗਤਾਂ ਰਾਠੰ' ਨੰ ਪਾ ਨਕੀਟਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ (ਨਾਸ) ਨ(ਨਾਂ? ਵੀਸਰੈ , 

_ਹੈ! ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ 

ਮੇਲੇ __ ਗੁਰੁ (ਭਰ) ਰ ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥ 
ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰ੍ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ /ਸ ਨੂੰ (ਕਟੇ ਦੀ ਵਹੰਹਗੁਨ) ਨਾਮ ਨਗ' /ਫਸ਼ਰਦਾ, ਭਾਵ .ਨੇੜਾ ਲੀ ਘਾਣ (/ਹਰਦੇ /ਵੇਲ? 

ਨਗਾੰ” ਭਾੱਲਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ (/ਛਰ' £ਨ' ਨੂੰ? ਕਰਤਾ ਘਰ੪' /ਚ ਅਭੰਦ ਕਰ /ਏਂਦਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/#ਗੀਰਾਗ? __ ਮਹਲਾ(ਨਨੈਲਾ? ___ ੧(ਪਨੈਲ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) _ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ, 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ 

ਪਾਈਐ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ? ਰ੍ ਬੀਚਾਰੁ (ਸੰਚਾਰ? ॥ 

ਪਾ ਲਈਦਾ ਅਮੋਲਕ ਜਵੇਹਰ ਵਿਚਾਰ, ਚਿੰਤਨ 

ਤਹ (ਪਰਮਤਮ? ਅਤਨ ਰੂਪ ਅਮਲਕ ਰਤਨ ਡਂ ਰਾਤੀ 
ਹੈ ਜਾਲੀ ਹੀ... 



ਦੇ ਦੇਈਏ ਖ਼ੁਦ ਦੇ 

ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ (#ਆਫ) ॥ 

ਪਾ ਲਈਦਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ 

.--ਲੰਕਾਰ' #ਨ; _ ਆਪਣੇ ਅਤਗੁਰੂ' ਨੂੰ #ਰਪਣ' ਕਰ ਏਲੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਝ-/ਵੋਆਕਕ' (ਪ੍ਰਭੂ ਦ$? ਪ੍ਰਤਿ ੦ ਲਲੀਦਾੰ 
ਰੀ... ਰ੍ 

ਮੁਕਤਿ (ਮੁਕਤ) ਪਦਾਂਚਥੂ (ਪਟਾਰਥ) ` ਪਾਈਐ, 
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ __ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ 

ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ (ਉਟਣਹਾਰ)? ॥੧॥ 

-੨(ਏ8' ਨਾਲ) ਠਾਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ?ਟਾਉਂਣ ਫਾਲਾ (ਨ ਰੀ ਕਸਤ£) ਪਟਾਰਝ' ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਲਲੀਦਾ ਹੈ... 

ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ (/ਨ? ਗਿਆਨੁ(ਨਆਨ) _ਨ(ਨ)? __ ਹੋਇ ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੇ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

..-6./ ਭਾਣ/ ਆਤਗੁਰੂ /ਨੈਨਾ(ਖਰਆਾਤਨ? ,ਨਆਨ ਦਾ ਅੱਡ ਨੀ ਹੁੰਦੀ... 

ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ, 

ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੂਹਮਾ ਨੂੰ __ `____ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ 

ਬੇਦ ਰ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

` (ਰਿਸ਼ੀ) ਵੇਦ ___ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਉ 

--- (ਡਾਟ? ਕੱਲੀ ਪੂਰਨ” ਨਾਰਣ, ਨਾਂ /ਨਸ਼ੀਂ ਵੋਦ-/ਊਆਲ਼' ਕੱਲ ਜਾਕੇ ਦੀ “ਤਾ ਕਰ ਲਵ... 

ਗਿਆਨੁ(ਨਆਨ) __ਧਿਆਨੁ(ਆਨ? - _ ਧੁਨਿ (ਹਨ)? ਜਾਣੀਐ , 
ਸੋਝੀ ਲਿਵ (ਸ਼ਬਦ) ਧੁਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ 

__ ਅਕਥੁ (ਅਕੱਠ) ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 
ਅਕਹਿ `_ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ(ਗੁਰੂ) 
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..-(99ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, #ੜਦਾ ਦ$) ਹਨ? /ਵਲਾ (ਨੁਰਤ ਲੱਤੀਆਂ, ਨੂਹਨ) /ਨੈਆਨ ਅਤੇ ਨਆਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 

ਹੱਦ ਹੈ/ ਉਹ (ਸਤਗੁਰ? ਨੰ ਅਕੱੜ (ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਗ? ਏਂ /ਨੈਫ਼ਤ-ਸ਼ਲਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ (/#ਰ&) ਹਰੀਆਵਲਾ, 

ਛਾਵ(ਡਾਂਦ) ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥ 

ਛਾਂ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

..- (ਸਤਗੁਰ? ਹਰਾ-ਭਰਾ; .ਲਦਾਰ ਟਰਸ਼ਤ ਹੈ, /ਨੇਨ ਫੀ ਛਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ... 

ਲਾਲ ___ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ, 
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰਤਨ ਰਤਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀਰਾ 

ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੇ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਉਸ 

.-(ਖੰਭੂ-ਨ# ਰ੫) ਲਾਲ, _ਲਵਾਹਰ ਅਤੇ ਆਣਕ, (ਆਨਕ' ਸਭ) ਉਸ ਸਤੈਗਰੂ' ਦੇ #ਜ਼ਾਨੰ /ਵਲ' ਹਨ... 

` ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ(/“ਆਰ? ॥ 

ਪਵਿੱਤਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ 

...(ਏਨ ਲਈ?) ਸਤਗੁਰ ਦੇ #ਜ਼ਾਨੇ /ਏਲਾ ਗੰ (ਵਧੰੰਗੁਰੂ ਦੋ? ਪਵੈੱਤਰ ਨਾਨ ਛੀ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਣੰਾੰ ਰੈ.. 

ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ (ਵੱਖਰ) ਸੰਚੀਐ, 

ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਅਪਾਰੁ(ਲਪਾਠ? ॥ 

1 | ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ,ਰਹਿਮਤ ਬੇਅੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) 

...ਝੰ#ਤ' (ਫਗਹੇਗਰ ਦਾ? #ਦਾ-ਅੰੋਰ (ਨਾਲ ੫?) ਸੱਟ; ਰਨ. (ਸਤਗੁਰ)? ਦਾ ,ਕੈਰਪਾ ਨਾਲ ਨੰ /£ਂਕਤ੍ਹ ਗਿ 
ਕਗੰਦਾ ਹੈ... ਜਿ 
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ਸੁਖਦਾਤਾ, ਦੁਖ _ ਮੇਟਣੇਂ, 
ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਟਣਹਾਰ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਲਤੈਗੁਨ? ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ(ਸਆਰ? ॥੩॥ 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ _ ਰਾਖ਼ਸ਼ (ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰਾਂ) ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 

..-#ਉੰਗੁਾਰੂ, ਨੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੌਟਣਹਾਰ' ਹੈ/ ਉਹਾ ਰਾਸ਼ਲ਼ (ਰੂੰ /ਫੈਕਾਰ/? ਦਾ #ਆਰਨਹਾਰ ਵੀ 

ਭਵਜਲੂ (ਭਵਜਲ?) ਬਿਖਮੁ (/5੩੦) ਡਰਾਵਣੇਂ , 

ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਬਿਖੜਾ,ਕਠਿਨ ਭੈ-ਦਾਇਕ 

ਨਾਨ? _ ਕੰਧੀ ਨਾ(ਨ? ਪਾਰੁ (ਪਾਠ? ॥ 
ਨਹੀਂ ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਨਾਹੀਂ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾਂ 

...ਸੰਸਾਰ-ਨਾਗ਼ਰ' ਝਹੁਤਾ ਡਰਾਉਂਣਾ ਅਤੇ /ਭੇਖੜਾ ਹੈ, /2ਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਲੀ (ਉਰਾਰ' ਦਾ ਕੱਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ 
ਹੈ, ਅਤ ਨਾਗਾ ਕਈਂ (ਮਾਰਲਾ? /ਕੈਨਾਰਾ ਨੰ /ਏਸ਼ਦਾ ਨੈ... 

ਨਾਨ? ਬੇੜੀ, ਨਾ(ਨਾ? ਤੁਲਹੜਾ, 

ਨਾ(ਨ£) _______ ਤਿਸੁ(ਤਸ/ ਵੰਝੁ (ਵੰਡ) ਮਲਾਰੁ(ਮਲਹਾ? ॥ 
ਨਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਂਸ, ਚੱਪੂ ਮਲਾਹ 

...(ਅੰਲ #ਕੜ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਸੱਸ਼ਾਰ-ਸ਼ਾਗਰ ਤੱ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਲਲ?), ਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੈਸ਼ਤ ਨਾਂ ਕੱਠੀ 

ਤੜ੍ਹਾ, ਨਾਂ ਕੱਟ ਰੂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਕੱਈੀਂ ਮਲਾਹ' ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਅਤਨਰ? ਭੈ __ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, 
ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ _ਡਰਾਉਣੇ (ਸਮੁੰਦਰ) ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 

ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ।ਮਾਰ? _` ਉਤਾਰ (ਓਤਾਰ)? ॥੪॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾ- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ _ ਉਤਾਰ, ਲਾਹ 

ਕੰਵਲ ਨਤਗੁਰੂ' ਗੀ /ਏਸ ਭੰ-ਟਗਏਕ' ਨਨੁਂਦਰ ਦਾ ਲਹਾਜ਼' ਹੈ, ਲੱ ਆਪਣਾ #੍ਰਿਆਾ-/ਇਸ਼ਟ ਰਾਗੀ” 

(ਹਰਨ-ਸਾਧਕਾ ਨੂੰ? /ਏਸ' ਤੱ ਪਾਰ ਉਤਾਰ /ਇੰਦਾ ਹੈ... 



ਦੁਖੁ(ਏਕ? 
ਕਸ਼ਟ 

.. (ਲੈਕਰ) /ਏਕ' ਨ ਲਈ ਵੀ (ਪੁਡੂ? ਪਰਤਿਆ ਡੁੱਠ ਜਾਣ, ਤਾਂ (ਮ7£ਆਵਾਂ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਲਾਂਟਾ 

ਤਿਲੂ(/ਤਲ) 

ਛਿਨ, ਮੁਹਤ 

ਲਾਗੇ 

ਲਗ ਜਾਂਦਾ 

ਪਿਆਰਾ 

ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਸੁਖੁ (ਨਲ 

ਅਨੰਦ 

ਹੈ, ਅਤ (ਖਰ#ਾਤਸ) ਅਨੰਟ' ਰਲਾ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਜਿਹਵਾ 

ਜੀਭਾ 

ਨਾਗੁ(ਨਾਨ? 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ 

ਜਲਉ 
ਜਲ ਜਾਏ 

ਨ(ਨਾ) 

ਨਹੀਂ 

ਜਲਾਵਣੀ, 

ਸੜਨ ਜੋਗੀ 

ਜਪੈ 

ਜਪਦੀ 

ਰਸਾਇ ॥ 

ਰਸ ਨਾਲ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ 
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ਆ ਚ. 

ਵਿਸਰੈ, 

ਭੁੱਲ ਜਾਏ 

ਜਾਇ ॥ 

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 

.-- (ਏਹ) ਸੜਨ-ਨੱਗੀਂ ਜੰਤ ਲਭ ਨੰ ਲਾਏ, #ਹੜਾਂ (ਵਹਿਗੁਰੂ? ਨਾਨ ਨੂੰ? ਅਨੰਦ ਨਾਨ ਨਗੀਂ ਨਮਰਦ0.. 

ਘਟੁ(੫ਟ) ਬਿਨਸੈ, ਦੁਖ(ਏ੧੭ ਅਗਲੋਂ, 
ਸਰੀਰ, ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ 

ਜਮੁ (ਨਨ) ਪਕੜੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੫॥ 

ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ 

--(ਨਾਆਂ-/ਵੈਨੂਣ) ਦੋਹ /ਨਨਦਾੀ ਹੰ ਤਾਂ ਝਹੁਤ ਤਕਲੀਟ਼' ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, (ਜਲਣ? ਅੱਤ ਦਾ ਛਹੈਸ਼ਤਾ ਫੜ' ਕੈ ਲੰ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (/£ਡ' /ਡਰ)? ੫ਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ(ਕਰ) ਗਏ, 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ _ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਧਨੂ(ਹਨ? ਕਲਤੁ (ਕਲੱਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਸਾਥਿ(ਸ਼ਾਕ? ॥ 
ਸਰੀਰ ਦੌਲਤ ਪਤਨੀ . ਨਹੀ ਸੰਗ, ਨਾਲ 

(ਜੀਵ ਹਰਾ 6ਨਫ਼' ਨੂੰ? ਨੰਗੀ ਸੰਗੀ ਕਰਦੇ (/ਏਸ਼ ਸੱਨਾਰ ਤੱ? ਟੁਰ ਗਈ, (੫ਰ) ਸ਼ਗਨ, ਧਨ-ਣੱਲਤਾ ਅਤੇ 
/ਟਨਤ੍ਰਂ (ਵਰ ਕੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ? ਨਾਲ ਨਹੀੰ (ਨੈ/5ਆ)... 
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ਬਿਨ (ਨਨ? ਨਾਵੈ , (ਨਾਵੰ? ਧਨੂ(ਹਨ) ਬਾਦਿ(ਬਾਦ) ਹੈ, 

ਬਿਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋ ਦੌਲਤ ਵਿਅਰਥ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਭੂਲੋ ਮਾਰਗਿ(ਆਾਰਗ) ਆਥਿ(ਆਲ) ॥ 

ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਾਇਆ 

---(ਵਗਹਗਾਰ? ਨਾਨ ਦੇ ((ਨੈ#ਰਨ' ਤੱ? /ਓਨ ਹਨ-੫ਦਾਰ਼ਬਾ ਆ? ਸਭ /ਵੈਅਰਥ' ਹਨ; (ਜੰ) #ਹਟਆ 

ਦੈ ਰਸਤੇ ਤੰ ਪੰਕੈ (ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਆਰਗਾ 5? ਭਟਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... ਰ੍ 

ਸਾਚਉ ਸਾਹਿਬੁ (ਨਾਨਕ? ਸੇਵੀਐ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 9 ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, (ਭਾਵ) ਅਰਾਧੀਏ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨ੩? ਅਕਸੋਂ (%ਕਾਂਬੋ) ਕਾਥਿ(ਕਾਕ? ॥੬॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਹਿ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ 

.-. (ਹੈ /ਭਾਣਾ/) ਸ਼ਟਾ-ਸ਼ਖੇਰ ਸ਼ਾਹੇੜ' ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਨੰ ਚਾਗੀਦੀ 6 (੪੦ ਓਸ) ਅਕੱਠ ਦਾ ਕਥਨ; ਭਾਫ 

ਉਸ ਦੀ ਨੈਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ' ਤਾਂ ਸ਼ਖੋਗੁਰੂ` ਟੰ ਸਨਲੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ ਨੰ ਕੰਤੀੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

ਆਵੈ ਜਾਇ __ਭਵਾਈਐ, 

ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ।/ਕਰਤ) ਕਮਾਇ ॥ 

ਪਿਆ ਹੋਇਆ,ਅਧੀਨ ਕਰਮਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ,ਕਰਦਾ 

..ਲੰਦ ਆਪਣੇ ਮੂਰਬਲਾ ਸੰਸਕਾਰ /ਵਲ) /#ਆ ਗੋਇਆ ਕਰਮ ਕਨਉਂਦਾ ਰੰ, ਅਤੇ ਲੇ ਅਧਨਿ /ਫੈਰ (ਉੰਸਾ 
ਨੰ? ਆਉਣ-ਲਾਣ ਦੇ ਨੌੜ /ਦਨਾ ਡੁਆ/ਇਆ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਪੂਰਬਿ(ਪਰੜ) - ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉ(ਕ£? ਮੇਟੀਐ, 
ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਰ ਕਿਵੇਂ ___ ਮੈਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ (8੩੭ ਰ੍ ਰਜਾਇ(ਰਜ਼ਾ£)? ॥ 

ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਲਿਖਤ,ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ (ਪ੍ਰਭੂ) ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ 

..-ਊਰਲਲੇ (ਕਰਨਾਂ ਦਾ? ਨਸਆ ਨੋਟਆ (ਲੱਥ) ਕਦੇ ਨੱਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਨਗੀੱ' ਐਟਆ 
ਲਾ ਸਕਦਾ, ,/ਕਉੱਯੈ /2ਹ)? ਠੰਖਾ ਤਾਂ (ਅਕਾਲ-2£ਰ੩) ਦੀ ਰਜ਼ਾ /ਵਰ 2 ਆ ,ਨਆ ਹੈ... 
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ਬਿਨੁ (/8ਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਨਾਮ ਨ(ਨਾ) ਛੁਟੀਐ, (ਛੱਟਅੰ) 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਰ#ਤ? ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੭॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ____ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ 

.-- ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਨ (ਦੇ #ਮਰਨ?) ਤੱ /ਨੈਨਾ (ਕਰਨਾਂ ਏੇ ਲੋਲੈ ਤ? #ਲਾਲੀ ਨਠੀੱ' ਹੱ ਸਕਣ (ਪੁੰਡੂ` /ਇਹ 
ਨਨ), ਸਤਗੁਰ ਦੀ ,।ਨੈੱਇਿਆ' ਰਾਗਾੰ' #ਲਦਾ ਹੈ, (ਟਰ ਨਾ#-#ੈਨਰਨ ਲਵ ਨੂੰ? ਵਨਹੇਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ 

_/ਏੱਛਾ ਹ... 

ਤਿਸੁ(/ਤਨ) ਬਿਨੁ (ਸਨ) ਮੇਰਾ ਕੌ ਨਹੀ, (ਨੰ) 
ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬਿਨਾਂ _ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ(ਪਰਾਨ) ॥ 

ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਣ 

.... ਨੈਨ (ਪਰਸ਼ਾਤਨਾ ਦਾ ਭ੪ਲੰ ਹੱਲੀੰ /£ਹ) /ਭੰਟਗਾੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ; ਉਸ ਤੇ ,ਬੈਨਾਂ ਮਰਾ (ਆਪਣਾ ਹੱਗ) 

ਕੱਲਾ ਵਾ ਨਗ” ਹੈ... 

ਹਉਮੈ(ਹਉਨੰ? ਮਮਤਾ ਜਲਿ(ਜ਼ਲ) ਬਲਉ, 
ਹੰਕਾਰ ਅਪਣੱਤ, ਮੇਰਾਪਣ __ਜਲ ਬਲ 

ਲੋਭੁ (ਲੱਭ) ਜਲਉ ਅਭਿਮਾਨੁ (ਅਮਾਨ) ॥ 
ਲਾਲਚ ਜਲ ਜਾਵੇ ਹੈਂਕੜ, ਘੁਮੰਡ, ਗ਼ੁਮਾਨ 

---(ਹ./ ਨਾਲ਼ ਲੀ/ ਸਰਾ) ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣਤ ਜਲ-ਥਲ ਜਾ, (ਨੌਰਾ)? ਲਾਲਚ ਤੇ &ਨੰਡ ਵੀ ਸੜ ਲਾਣ 
(/ਲਿਨਹਾ ਕਾਰਨ ਨੰ ਨ%-/ਵੋਨੂਣਾ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹਾ)... 

੍ ਨਾਨਕ, ਸਬਦੁ (ਸ਼ਝਟ) ਵੀਚਾਰੀਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀਏ 

ਦੇ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ____ਨਿਧਾਨੁ(ਨੋਧਾਨ) ॥੮॥੧੦॥ 
ਰਿ ਪਾ ਲਈਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

...ੋ/ ਨਾਨਕ/ ਸਰੂ ਸ਼ੜਦ ਛਾਂ ਵੰਚਾਡ ਕਰਨੀਂ ਰਾਗੀ &, (ਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤੂੰ ਨੱ' ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ/ 



_ #ਡਣਾ ਹੈ... 

ਜਲ ਮਹਿ(ਅ?? ਜੀਅ _`__ ਉਪਾਇ ਕੈ, 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ` ਪੈਦਾ ___ ਕਰਕੇ 

ਬਿਨ (/ਕਨ) ਜਲ ਮਰਣੂ(#ਰਣ? _ . ਤਿਨੇਹਿ/ਤਗੇ6? ॥੧॥ 

ਮਨ ਰੇ, __ਕਿਉ।ਕਉ? ਛੂਟਹਿ(ਡੁਟਨ? `ਬਿਨੁ/#ਨ) _. ̀ _ ਪਿਆਰ ॥ 
ਚਿੱਤ _ ਹੈ! ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ/ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਤ 

&= ੮ ੯੩ & ੨ <=੩੧੬੬੬==- ਦਿ 2” ੩੬ <੩ 
੩੦ ੭੦ < ੨੩੧੨ ਨ € ੧” “੨ ਸਦ ੭ ੧ (੬ -# £ << ਕੈ 

| ਜੂ? ੨ “ ੧੨੩ ਅਲ, ੮3-5 

੩ ੫ ਰ੍ ੧ ਦ੨੨ “੬ -( << ਪੰਨਾ ੫੯-੬੦ "੨੨ ੪ ੧... 
੭ ੮ ___੦== ੨੮੩੬===== ਓਰ 

“੧੭ ਕਰ ੧੦.. ਆ” ਚ. 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ? ਮਹਲਾ।ਮ/ਹਨਾ? ੧(ਘਹਲਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਰੇ ਮਨ, _ ਐਸੀ ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਿਉ (ਨਉ? ਪ੍ਰੀਤਿ,ਪੁਤ? ਕਰਿ, (ਕਰ? 
ਹੇ! ਚਿੱਤ ਇਹੋਂ ਜਿਹੀ _ ਹਰੀ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਕਰ 

ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ(ਕਨਲੇ6?) ॥ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕੰਵਲ ਵਿਚ 

...ਨੋ/ #ਨਾਂ/ ਪਰਸਾਤਨਾ ਨਾਲ ,2ਹਂ ਨਹਾ ਆਰ ਕਗ, ,/ਨੈਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਲ ਛੱਡ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

ਲਹਰੀ।ਲਹਨ/? ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਛਾੜੀਐ, 

ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ(ਅਸਨੇ?? ॥ 

ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਸਦਾ, ਖਿੜਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚ 

...(ਕੱਵਲ ਫੁੱਠ ਪਾਣ ਠਅ? ਲਈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛੰਤੋਆ ਜ਼ਾਂਣਾ ਰੈ, ਭਾਵ ਧੱਕ ਖਾਂਦਾ ਗਹਂਟਾ 6 (੪੦ /ਡਰ 

ਲੀ ਪਣੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂ ਕਰੜੇ ੫ ਨਆ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠੀਂਇਆਂ 2) /ਪਆਰ /ਵੋਚਾ 

.-. (ਵਾਗਰੈਗੁਲੂ) ਪਾਣਾ /ਵਜ਼ (ਕੱਲ ਫੁਲਾਂ ਦ? /#ੱਟਗਾੰ ਪਦਾ ਕਰਕ, (ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਬਣਾਉਂਦਾ 6), ,& /ਤਨਾਂ ਜਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੌ ਜਾਲੀ ਰੈ... 

-<ਓ/ #ਨਾ/ (ਖਲਸਾਤਨ? ਐਆਰਾ ਤੰ” ਕਰ ਣੂੰ (ਮਹਨੈਆਦੀ /ਓਾਨਾਂ 5) ,ਕੈਵੇਂ ਡਟੇ ਸਕਦਾ ਨਹ ਭਾਰ 

ਨੰ” ਛੁੱਟ ਸ਼ਕਟਨ... 



[7 ੭੧ ੮ 

ਗੁਰਮੁਖਿਂ(ਨੁਰਨਕ? ਅੰਤਰਿ(ਅੱਤਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ _ (ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 

ਬਖਸੇ (ਲਖਸ਼ੋ? ਭਗਤਿ(ਭਗਤ) ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

`...ਅੱਤਗ੍ ਲਾਂ ਸਰਨੁਖੋਤਾ ਰਾ (ਵਨੈਗੁਰੂ ਰਦੇ? ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਆਪਣ?) ਭੰਗ 
ਏ #ਜ਼ਾਨੇ ਝੁਲਸ /ਇਟਾ ਹੈ... 

ਰੇ ਮਨ, _ ਐਸੀ ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਿਉ(ਨ£? ਪ੍ਰੀਤਿ,ਪੁੰਤ) ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਹੈ! ਚਿੱਤ! _ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ _ ਹਰੀ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਕਰ 

ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ(ਮਫ਼ਨ?) ਨੀਰ ॥ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਲ, ਪਾਣੀ 

-<੦/ ਮਨ ਵਨੰਹਿਗੁਰ ਨਾਲ਼ /ਏਨ ਤਰਹਾਂ ਦਾ /ਆਰ' ਕਰ, /ਨੈਵੇ" ਟਾ #ੱਛਾਂ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾਂ ਹੈ... 

_ਜਿਉ।ਨ£? ਅਧਿਕਉ, ਤਿਉ।/$੬? ਸੁਖੁ) ਘਣੇਂ, 
ਜਿਵੇਂ _ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ___ ਤਿਵੇਂ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ 

ਮਨਿ(ਨਨ) ਤਨਿ(ਤਨ) ਸਾਂਤਿ(ਰਾਂਤ) ਸਰੀਰ(ਸ਼ਗੰਰ) ॥ 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੈਨ, ਅਰਾਮ ਦੇਹ 

---/#ਓ' /#ਉਂ' (੫੨?) /ਓਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, /ਤਵੇ' /ਤਦੇ' (#ੰਛੀੰ ਏ? #ਗੀਰ ਨੂੰ” ਸ਼ਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੈ “ਨ, ਤਨ /#ਲ ਚੰਨ ਆ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਬਿਨੁ (/5ਨ) ਜਲ, ਘੜੀ ਨ।ਨਾ? ਜੀਵਈ, 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪਭ) ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪੀੜ, ਦਰਦ 

-<ਖਾਠ7 /ਨੈਨਾਂ (#ਛ?) /£ਕ ੫ੜਾ ਵਾਂ #ਲੂੰਦਾਂ ਨਠੰ' ਗੰਨੇ ਸਕਦੀ, ਉਨਾ ਏੈ /ਹਰਦ ਦੋ ਦਰਟ' ਨੂੱ` ਕੰਵਲ 
ਵਾਹਹਗਾਨੂ ਗੰ ਸਮ਼ਡਟਾ` ਹੈ... 
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ਰੇ ਮਨ, ਐਸੀ ਹਰਿ(ਹਰ) _ਸਿਉ।ਨ£? __ਪ੍ਰੀਤਿ(ਪ੍ਰੀਂਤ? ਕਰਿ, (ਕਰ) 

ਹੇ! ਮਨਾ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ __ ਕਰ 

ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਹ(ਸ਼ੋੱਠ? ॥ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਪੀਹਾ, ਸਾਰੰਗ ਮੀਂਹ, ਬਾਰਸ਼ 

..ਨ/ ਮਨ ਹਗੀ ਨਾਲ /£ਵੇ' ਦਾ ਮਆਰ ਕਰ, ਨਵੇ ਦਾ ਆਹ (ਭਾਵ ਹੂਾਂਤਾੰ ਭੱ
ਠ? ਨਾਲ ਪਪੀਹੋਂ ਵਾ ਨੁੰਦਾ 

ਰੰ... ` 

ਸਰ ਰ੍ ਭਰਿ (ਭਰ) ਬਲ ਹਰੀਆਵਲੇ , 

ਤਲਾ ਭਰੇ ਧਰਤੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ 

ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ(ਨਾਂ? ਪਵਈ ਕੇਹ(ਕੇਨ) ॥ 

ਇੱਕੋ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੀ (ਲਾਭ) 

...ੂਂਤਾਂ ਨਛੱਤੂ ਚਲੇ ਆਹਾ ਦੀ ਭੱਟ ਲਲੀਂ ਤਰਸਦੇ ਚੱਕ
ਾ ਦੋ ਨਹਾ /ਵੱਲ; ਸ਼ੰਕਰ ਓਹ) /£ਕਾ ਨੁੱਦ ਨਗੀੱ” 

ਹੱਦਾਂ (ਨੈਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸ਼' /ਰੈਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਹਰਤਾ ਭਾਵ (ਆਹ ਨਾਲ) ਹਗੀ-ਭਗੀ
ੰ ਹੱਦ, ਅਤ ਤਲਾਆ 

ਆਹਕ' ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੌਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਕੰ ਡਦਾ?.
.. 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ, 

ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਕਿਰਤੁ (/ਕੈਰਤ? ਪਇਆ __ਸਿਰਿ(/ੈਰ) ੍ - ਦੇਹ ॥੩॥ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿਰ . ਤਨ 

...(ਖਰਸ਼ਾਤਆਾ ਦ?? ਗਹੈਮਤਾ ਹੈ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੀ ਉਹ (ਨਾਨ ਰੂ
ਪ ਨੂਂਤਾੰ ਭੁੱਇ? ਪਾਲਦਾ ਹੈ, (ਨਗੀੰ` ਤਾਂ 

ਪੂਰਬਲੰ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆ ਹੋਇਆ ਲੌਧਾ; ਡਰ ਅਤੇ ਤਨ ਤੰ ਝਲਣਾ ਧੰਦਾ ਹੈ... 

ਰੇ ਮਨ, ਐਸੀ ਹਰਿ(ਰਗ) ___ ਸਿਉ/8$? _ ਪ੍ਰੀਤਿ/੪ਤ ਕਰਿ, (ਕਰ? 

। ਹੇ! ਮਨਾ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਕਰ 

ਜੈਸੀ ਰ ਜਲ ਦੁਧ(ਦੱਧ) ਹੋਇ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ __ਦੁੱਗਧ ਹੁੰਦੀ 

,--ਹ/ ਮੰਨਾ ਹਗੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ /£ਆਰ ਕਰ /ਨਿਵੇ' ਪਾ
ਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੰ... 

_ “੪ 



ਉਆ ਨ ਵਰ 

ਖਪਣਿਂ(=੫ਣ? ਦੇਇ।ਏ)॥ 

...ਝਹ /ਵੈਰਾ #72ਆ ਹੰਘਾਲ, (ਓਝਾਲੇ ਦਾ ਨੱਕ? ਨਦ' ਸ਼ਹਾਰਦਾ ਨੰ, ਪਰ ਟੁੱਓ ਨੂੱ' ਸੜਨ ਨਗਾੰ' /ਇਇ:.. 

ਆਪੇ ਮੇਲਿ (ਮਲ) ਵਿਛੂੰਨਿਆ,(/ਵਫਨੋਆ? 

ਸਚਿ(ਨੱਦ) ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ(ਟ)॥8॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਨਾਮ) ਰਾਹੀਂ _`_ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 

(ਟਨ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਹਹ੍ਗੁਨ)? /ਦੱਛਨਤਿਆਂ ਹੋ£ਆਂ ਨੂੰ; ਸਦਾ-ਗਝੈਰ' (ਨਾਨ ਦੀ ਝਕ/ਸਸ਼? 
ਰਾਗੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ)? ਨੰਲਕੰ ਆਣ, ਫਵਡਿਆਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

ਰੇ ਮਨ, _ਐਸੀ ਹਰਿ(ਹਰ) __ਸਿਉ।ਨਉ? ਪ੍ਰੀਤਿ।੧/ਤ੭ ਕਰਿ, (ਕਰ) 
ਹੇ! ਮਨਾ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ _ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ 

ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ __ ਸੂਰ ॥ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ . ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ _ 

..ਹੈ/ ਮਨਾ/ ਰੱਭ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰ; ਵੇ” ਦਾ ਚਕਵਾੰ ਦੀ ਨੂਰਜ਼' ਨਾਲ ਹੁੰਈੰ ਹੈ... 

ਖਿਨੁ (/&ਨ? ਪਲੁ (ਪਲ) ਨੀਦ (ਨੰਦ) ਨ।ਨਾਂ? ਸੌਂਵਈ, 
ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਛਿਨ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਦੀ 

ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ, (ਟੂਰ? ਰ ਹਜੂਰਿ(ਹਲਨ? ॥ . 
ਸਮਝਦੀ _ ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ, ਪਾਸ ਹੀ 

...(6ਕਵਾਂ ਆਪਣੇ /ਆਰ /ਵਲ) /ਕ (ਐਨ ਪਲ ਲਲੀ ਦੀ ਗੰਦ ਚਾ ਸੱਦੀ ਨਗ ਉਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ (2 
ਜਣੇ ਨੂਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ) ਪਾਨ ਨੀ ਸਮਡਣੀ ਹੈ... 

ਇੰ ਮਨਮੁਖਿ(ਨਨਨੁੱਓ? ਸੋਝੀ ਰ੍ ਨਾਨਾ) ਪਵੈ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਰ੍ ਹੁੰਦਾ 

<੩੪੩੬੩੩-<੬==<੦ 7 ਨਜ -੮----------ਮ-7--:””੯.= 
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ਗੁਰਮੁਖਿ/ਨੁਨ? ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ(ਲੂਰ? ॥੫॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸ, ਅੰਗ ਸੰਗ 

...#ਤਗੁਰਾ ਦੀ ਅਨਲੁੰਝਤਾ ਰਾਠੰ' (ਅਕਾਲ ਪਰਕ? ਨਾ ਹਾਸ਼ਰਾ-ਹਜੂਰ, ਭਾਵ ਅੱਜਾ ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਨਆਂ ਨੂੰ` ਨ ਗਲ ਦੀ ਨ#ਡ ਨਗ ਲਗਦੀ... 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨ& _ ਰ੍ ਗਣਤ ___ਗਣਾਵਣੀ, 

ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ____ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

ਕਰਤਾ ਕਰੇਂ ਸੁ ਹੋਇ ॥ 
ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ___ ਕਰਦਾ _ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਨ ਮਗਰ ਲੜਣ ਵਲੋ ਤਾਂ (ਸਾਲ) ਅਤੀਆਂ ਅਤੀ ਜੀ ,ਣਦੋਂ ਗਏ ਹਨ, (੫੦) ਹੁੱਦਾ 

ਉਨੀ ਰੈ ਨੇਂ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਕਰਣਾ 0... 

ਤਾ।ਤਾਂ) ਕੀ ` ਕੀਮਤਿ,ਕ%ਤ) ਨਾਨ? ਪਵੈ, 
ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੁਲ ਨਹੀੰ ਪੈਂਦੀ 

ਜੇ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ (ਸਭ? ਕੋਇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਕਰਨ, ਚਾਹੁਣ ਸਾਰੇ . ਕੋਈ 

---ਲੰਕਾਰਾ' (#ਨਾਰ' ਦੋ) ਨਾਨ ਲਣੇ ਦੀ ਲਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਵਾਂ ਉਸ (ਅਕਾਲ-ਕੁਰਕ? ਦੀ ਕੱਘਤ' ਨਹਾ ਹੈ ਸਕੀ... 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਲੱਤ)  _ ਹੋਇ _` `ਭ(ਤਾਂ? ਪਾਈਐ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਸਚਿ(ਨੱਦ? ਵਾ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ(ਨੱ&? ਹੋਇ ॥੬॥ 
_ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

...('ਹਾਂ ਨੰ? ਸਤਗੁਰ ਦੀ #ਤ' ਹੱਦ, ਭਾਵ' #ਤ ਆ ਲਾਵੇ, ਤਟ' (/2ਹ' ਸੱਭ) ਪਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਡਰਾ 

ਹਜ ਬੂ? ਇਨ ਰਿ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁੱਛਾ 46 

ਸਚਾ£ਅੱਨ੭ ਰ ਲੋਗੁ ਨਗ ਨ(ਨਾ? 
ਸਤਿ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ 



ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥ 
ਜੇਕਰ ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ 

-..-ਜੰਕਰਾ (#ਰਆਤਮਨ-/ਨਲਾਪ' ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਆਤੇਗਾਰ, ਉਸ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਲ਼ ਭਟ ਕਰਾ ਦਵੇ ਭਾਟ //ਲਾ 
ਦੋਫੇ (ਤਾਂ /ਫਰ' ਪਰਤਿਆ ਦਾ? ਸੱਜਾ //ਆਰਾ ਕਣਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਨ... 

ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ (ਪਦਾਰਥ) ਪਾਈਐ, 
(ਪਰਮਾਤਮ) ਸੋਝੀ ਵਸਤੁ ਪਾ ਲਈਏ 

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

...(ਇਲ ਪ੍ੰਤ (ਵਡਾ ਪਰਨਾਤਨ)? ,ਨਆਨ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ੫ ਲਲ/ਟਾ ਨੰ, ਜਲ ਨਾਲ ਤਨਿ ਡਵਣਾਂ 
_ਅਕਾਗ;ਪਤਾਲ ਤੇ ਪਰਤ? ਦੀ ਸੰਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਨਿਰਮਲੁ (/ਨੈਰਮਲ? __ ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਨ।ਨਾਂ) ਵੀਸਰੈ , 
ੈੱ (ਪ੍ਰਭੂਹਨਾਮ ___ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਭੁਲਦਾ 

ਗੁਣ ਗਾਹਕ (ਨਾਨਕ) ਹੋਇ ॥੭॥ 
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇ 

--.ਲੰਕਾਰ' (ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨਨੁੰਓਤਾ ਰਾਨੀ? /ਏਨਨਾਨ' ਪ੍ਰਭੂ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ #ਗੀਦਣਾਰ' ਹੱ ਜਾਵੇ, (ਤਾਂ ਉਨ ਨੂੱ` ਕਲਾ 
ਜੀ ਵਜੂਦ? ਕਲ ਨੀ ਵਰ 

ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ, 
ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਪੰਛੀ, ਪੰਖੇਰੂ 

ਚੁ ਸਰ ____ਤਲਿ(ਤਲ)॥ 
ਚੁਣਦੇ,ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਚੁਗਕੇ ਖਾਂਦੇ __ ਸਰੋਵਰ, ਛੱਪੰਲ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ 

44-/ਜਹੜ (ਜੀਦਾ ਰੁਪ) 4 (/2ਲ #ਸਾਰ) ਰਿ ਨ ਓਗਾਦੈ ਨਨ; (ਓਹ) ਆਸਾਂ ਆਪਣਾਂ 
(ਨ ਲਾਂ ਖੜ) ਖਡਕੇ (ਜਾਨ ਤੰ? ਟੂਰ ਗਈ... 

ਘੜੀ ਕਿ ਮੁਹਤਿ(#ਹਤ) ਕਿ ਚਲਣਾ, 
ਪਲ ਜਾਂ ਛਿਨ ਕੈ ਟੁਰ ਜਾਣਾ 



੮੨੧੦” '<ਨ੧= 

ਖੇਲਣੂ (ਖੋਲਣ) ਅਜੁ(ਅੱਜ) _ ਕਿ ਕਲਿ,ਕਲੂ? ॥ 

ਖੇਡ ਅੱਜ ੍ ਜਾ ਰ ਕਲ 

--7ਰੁੱਡੀ ਨੰਫਨ ਛੱ /ਏ2) ਕੰਡ ਅੱਜ ਲਾਂ ਕਲ /ਵੋਚ (ਸਮਾਪਤ ਹੈਂ ਲਾਣਾ ਨੰ, ਲਾਟ ਨ) /#ਨ' ਘਲ /ਚ' ਤਾੰ 

(£ਸ ਦੇ ਮੁੱਕ ਸ਼ਾਣ ਨਾਲ) ਟੂਰ ਸ਼ਾਣਾ ਭੈ... 

ਜਿਸੁ(/ਸ) ੜੂੰ ਮੇਲਹਿ(ਮਲਨ? ਸੋ ` ਮਿਲੈ, 

ਜਾਇ ਸਚਾ __ਪਿੜ੍(&੩੭ . _ ਮਲਿਅਲ ॥੮॥ 
ਜਾਕੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਅਖਾੜਾ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ 

| ...ਨਾਨੜ ਨ? ਐਨ ਨੂ ਤਨ (ਆ੫੧੭) ਨਲਾਉਂਦੋ 2: (ਉਠੀ ਤੁਹਾਡੇ /ਵਲ) ,ਨਲਦਾ 5, ਅਭੌਟ' ਹੈ ਜਾਂਦਾ 
| ਹੈ, ਅਤੇ (ਰੱਈੀੰ ਫਰਗਾਨੇ? ਨਾਕੰ, ਸ਼ਦੀਵ-ਗੰਝਰਾ ਅਲਬਾਨ` ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਲੰਦਾ' ਹੈ... 

ਬਿਨ (/8ਨ) ਗੁਰ __ ਪ੍ਰੀਤਿ(4/ਤ/ ਨ(ਨੱ? __ ਉਪਜੈ, 
ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹਉਸੈ ਮੈਲੂ (ਮੈਲ? ਨ(ਨਾ? `__ਜਾਇ ॥ 

...#4ਗੁਰਹ' ਨਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰਤਿ ਪੌਣਾਂ ਨਾ ਹੱਦ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਗਾੰ ਦੂਰ ਨੁੱਦੀੰ ਹੈ... 

ਉਹ ਮੈਂ' ਹਾਂ (ਆਪਣੇ) ਆਪ _ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਦਾ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ) _ਭੇਦਿ(ਭ) ਪਤੀਆਇ ॥` 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ _ . ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਰਾਹੀਂ ___ . ਪਤੀਜਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

..(ਤਗੁਰੂ) ਸ਼ਬਦਾ ਦੁਆਰਾ (ਜਦੋ /ਨੋਰਦਾ? /ਲਨ੍ਹੋਆ ਜਾਂਦਾ ਰੰ, ਤਾਂ (ਧਰ#-ਨਾਧਕ' ਟ?) ,ਨੋਸ਼ਾ ਹੋਂ ਲਾਠੀ 
ਠ ਲੀ ਆਪਣੇ ਆੀ ਦੀ ਪਓਿਲਾਣ 
ਹੈ ਨਾਂਦੀੰ ਹੈ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ,(ਨੁਰਨ੧? __ ਆਪੁ(ਆਧ) ਲੀ ਰ ਪਛਾਣੀਐ, (ਪਛਾਣਅੰ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ (ਆਪਣੇ) ਆਪੇ ਪਹਿਚਾਣੀਦਾ 
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ਅਵਰ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥ 

ਹੋਰ ਕੀ __ __ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ 

-89ਨਾਰ' ਦੀ ਸ਼ਨਤੁੰਖਤਾ ਰਾਗੀ (ਆਪਣੇ) ਆਹੀ ਦੀ ੫/ਹਲਾਣ ਹੋਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਹਾ ਹਲ ਨ ਕਰਨਾ ਕਚਾਇਤਾ 

ਬਾਕਾੰ ਰਹ ਲਾਂਟਾ ਹ... 

ਮਿਲਿਆ (ਨਨਆ? ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੀਐ, 
ਮਿਲੇ ਹੋਇਆਂ, ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ ਦਾ _ ਕੀ` `__ਮਿਲਾਉਣਾ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ? ਮਿਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਤੀਜ ਗਏ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ 

.--(/#ਿਹੜ ਸਤਗੁਰ) ਸੜਦਾ ਦੁਆਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)? ਨਾਨ ਨਲਣ' ਕਰਕ ਪਤਨ ਗਲ ਹਨ; ਝਵ ਉਨਹਾਂ 
ਤਲ ਨੇਂ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਨ ਗੋਠਲਾਂ ਛਾ ਹਰ ਕੰ ਨਲਾਉਂਣਾ' ਰੰ... 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਮਨਨੁੱ£? ਸੋਝੀ _ਨਾ(ਨਾਂ? ਪਵੈ, 

ਵੀਛੁੜਿ(ਦੰਡੜ) ਚੌਟਾ(ਓੰਟਾਂ? ਖਾਇ ॥ 

...(4ਊ7 ਅਨ ਦੇ ਅਗਰ ਲਗਣ ਵਨੇਆਂ ਨੂ” (ਏਸ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸੱਚ ਛ? ਸਮਝਾ ਨਗਾਂ ਆਉਂਦੀ (6 ਪਭ 

ਤ?. ਵੜ ਕੇ (ਨ7ਉਆਣੀ ,ਓਕਰਾਂ ਠੱਗ? ਨਾਂ ਟੀ ਕਾਂ ਉਹਨ. 

ਨਾਨਕ, ਦਰੁ(ਦਰ) ਘਰੁ (ਘਰ) ਏਕੁ (ਇਕ) ਰੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ___ ਦੁਆਰ ਨਿਵਾਸ ______ ਇੱਕੋ ___ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ _ 

ਅਵਰੁ(ਅਵਰ) ਨ(ਨ? ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ _ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ, ਹੀ ੨ 

੭? ਨਾਨਕ/ (ਨਲਾਪ' ਲਈ ਕੰਵਲ ਕੰਵਲ) ਇਨੀ (ਰਤ ਦਾ ,ਓਕਾਣਾ; ਭਾਵ) ਫਰ-ਖਰ ਲੀ ਨ. 

ਯੇ ਫੂਜਗੀ ਕੰ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰ ਰ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਲੰਰਾਨ) ___ਮਹਲਾ(ਅਨਲਾ) ੧(ਘਨਲਾ? ॥ < 



ਮਨਮੁਖਿ(ਸਨਨੁਸ? ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਈਐ, 
ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ 

ਭੂਲੀ ਠਉਰ ਨ(ਨ? ਕਾਇ ॥ 
ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਥਾਂ ਨਹੀ ਕੋਈ 

ਮੰਨੇ ਦੇ “ਨਰ ਲਗਣ ਵਾਲ (ਲੱਵਿ-ਨੂਪ /ਏਨਤ੍ਨ #ਆਗਇਆਵ?ਂ /ਵਿਕਾਰਾਂ ਫਲ) ਡੁਲਾਉਣ ਕਰਕ 

(ਪਰਨਆਾਤਨ/-ਆਰਨਾ ਨੂੰ? ਡੁੱਲ ਨਾਂਟੀ ਹੈ, ਤੈ ਭੁੱਲੀ-ਭਟਕਾੰ ਨਂ` ਫੋਰ ਕੱਲੀ ਥਾਂ-/ਟਕਾਣਾ' ਨਗੀੰ` ਨਲਟਾ... 

ਗੁਰ ਬਿਨੁ(/#ਨ? ਕੌ ਨ।ਨਾਂ? ਦਿਖਾਵਈ, 

ਅੰਧੀ __ ਆਵੈ _. ਜਾਇ ॥ 

...ਸਓਗੁਰੂ /ਭੈਨਾਂ ਕੱਛ ਵੀ (ਰੱਭ ਦਾ ਰਾਠ? ਨਹਾੰ' /ਟਥਾਉਂਦ; (ਪਰਮਾਤਨ /ਨਆਨ ਵਲ? ਆਨ ਹੱਈਂ 
#ਕਾਣ (ਸੱਸਾਰ ਦੋ? ਆਵਾ-ਨਵਣ' /ਵਲ ਹੀ (ਉਲੜਾ ਗਹੇਂਦ ਹੈ)... 

ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ (ਟਾਰਕ) __ ਖੋਇਆ, 

(ਈਸ਼ਵਰੀ) ਸਮਝ ਵਸਤੂ ਗੁਆ ਲਿਆ 

ਠਗਿਆ।ਨ/ਨਿਆ? ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥੧॥ 

ਲੁਟਿਆ ਠੱਗਿਆ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ 

...(ਲਨਫਰ?) /ਨਆਨ' (ਰੂਪਾਂ ਅਸੱਲਕ? ੫ਦਾਰੜ' ਨੂੰ ਹੁਆ ਕੂ. (ਜੰਵ)? ਲੱਟਿਆ-ਪੰਟਿਆ ਗਇਆ (ਸੰਸਾਰ 
5? ਜਲਾ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... ਰ 

_ ਬਾਬਾ, ਮਾਇਆ ਰ ਭਰਮਿ(ਤਰਨ) ਭੁਲਾਇ ॥ 

_ ਹੈ! ਬਾਬਾ ! ਧਨ, ਦੌਲਤ ਭੁਲੇਖੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਲਾ/ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 

[ ....2/ ਡੜਾ/ ਮਾਇਆ (ਜੀਵ ਨੂੰ? ਭਰਨ-ਭਲੋਖ /ਵਚ (ਉਲੜਾ ਨੰ, ਪੂੁਡੂ #ਆਰਨਾ ਫਲ? ਭਟਕਾ /ਇੱਦੀ ਹੈ... 

ਭਰਮਿ(ਭਰਨ) ਰ ਭੁਲੀ ਡੌ ਹਾਗਣੀ, 
- ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਟਕੀ. ਛੁੱਟੜ, ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ 
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ਨਾ(ਨਾ? ਪਿਰ ਅੰਕਿ(ਅਕ) ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

---(72ਆ ਟ? ਭਰ#-ਡੁਲੰਲੇ /ਲ' ਭਟਕਾ ਹੱਲ ਦੁਹਾਲਣ (ਜੀਵ-/ਏਸਤ੍ ਆਹ ਪਭ? / ਦੀ ਕੱ 

/ਓਜਾ ਡਾ ਨਠਾੱ` ਸਕਦੀ... 

ਭੂਲੀ ਰ੍ ਫਿਰੇ ਰ੍ ਰ ਦਿਸੰਤਰੀ ,(/ਏਸੱਤਗਾ? 

ਭੂਲੀ ਗ੍ਰਿਹੁ//ਨ੍ਹ? ਤਜਿ(ਤਲ) ਜਾਇ ॥ 
ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ 

,ਭਨ-ਭਟਕਾ (ਜੰਵ-/ਏਸ਼ਤ੍ਰੀਂ ਆਪਣ?) ਘਰ-ਕ੍ਰਾਉਸਤੀ ਦੂ ਨੂੰ` ਡਡਕੰ, ਟਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਾਲੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਠਾ ਭਾਉ ਦਾਂ-ਭਟਕਦਾ 

/ਫੈਰਟ 4 

ਭੂਲੀ ਫੂੰਗਰਿ(ਡੂੱਨਰ) ਰ ਥਲਿ(ਕਲ) ਚੜੈ , (ਚੜ੍ਹ? 

ਭਰਮੈ ਮਨੁ(ਨਨ? ਡੌਲਾਇ ॥ 
ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਚਿੱਤੁ ਰ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ 

...ਭਾੱਲਾੰ ਹੰਠਾਂ (ਨੀਵਾ-/ਏਨਤ੍ਰਾਂ ਦਾ? ਨ: ਭਰਮਾਂ-ਭੁਲੀਇਆਂ /ਫੋਨ ਡੱਨਡੀਆ ਗੋਟਅ; (ਰਾਹਾਂ ਹਾਰ ਪੰਕ), 

ਕਦੋ ਪਰਬਤਾਂ ਜਾ ਲੜੂਟ ਹੈ, #ਤੇ ਕਦਾੰ ਥਲਾਂ /ਵੇਲ਼ਾ ਭਰਨਣਾ ਗੰਦਾ ਹ... 

ਧੁਰਰੁ(ਧੁਰਨ) `ਫਿਛੂੰਨੀ _ ਕਿਉ।8£) ___ ਮਿਲੈ, 
ਧੁਰ ਤੋਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੋਂ' ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ . 

ਗਰਬਿਂ(ਨਰਲ) ਮੁਠੀ _ ਬਿਲਲਾਇ ॥੨॥ 
ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਵਿਲਕਦੀ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ 

--- (ਲੋਹੜੀ ਜਦ /2ਸ਼ਤ੍ਨ? ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਗੰ (ਰੱਝ ਕੰਠ? #ਛੜਾ ਹੱ ਹੈ, ਉਹ (ਕੁਭੂ ਨਾਲ) ,ਕੈਵੇ ਨਲ 
ਸਕਦਾਂ ਹੈ? 5ਉਨੀ' ਲੀ ਠੱਗਾਂ ਨੱਲੀਂ (ਉੱਠ? ,ਉਲਨਦਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਾਂ ਨਾਂ ਗਹਿ ਹੈ... 

-- 2 --੪==. ੨ ==4 ੬੬੬ ੬ 
ਵਿਛੁੜਿਆ, ,/ਵੈਛੁ/ਇਆਂ? ਗੁਰੂ (ਭਰ) ਮੇਲਸੀ,. 

੮? ` ਦਆ ਦੇ 



੭. 
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੭ ₹ ਕਲ ੯ ੍ ੧੬ ਇ੧੬- 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਰਸਿ(ਰਸ? ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ।/ਆਨ)? ॥ 

ਹਰੀ ਅਨੰਦ ਰਾਹੀ' (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ 

...ਸਤੰਗਾਰੂ, /ਵੱਡੜੇਆਂ ਨੋਏਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇ-ਨਆ ਦੇ ਅਨੰਦ ਏੁਆਰਨ ਅਤੇ ਰੱਬ-/ਮਆਰ' ਰਾਠ; _ਸਾੜਾਂ 
ਨਾਲ /0ਲਾ ਏਣਲੇ... 

ਸਾਚਿ(ਨਾਠ) ਸਹਜਿ(ਅਨੇਲ) ਸੋਭਾ (ਸਭਾ? ਘਣੀ, 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਬਹੁਤ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਗੁਣ _ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ(ਅਧਾਰ) ॥ 
ਹਰੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੰਦਗੀ ਓਟ 

...“ਰਮਾਤਮ-ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਡੂ? ਬੰਟਗਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਨਰੇ ਨਾਲ, ਆਤਨੀਕ ਅਡੰਲਤਾ ਰਾਗੰ' ਸਟਾ-ਸੰਥੈਰ _ 
ਪੂਨਆਤਨਾ ਚਾ ਨਿਆਂ ਕਹਤ /ਏੱਸ਼ਤ-ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 2... 

ਜਿਉ(/ਨਉ? ਭਾਵੈ, ਤਿਉ(8$? ਰਖੁ, (ਰੱਖ? ਤੂੰ, 

ਮੰਨ? ਤੁਝ ਬਿਨ (/$ਨ? ਕਵਨੁ(ਕਵਨ? ਭਤਾਰੁ (ਭਤਾਰ)॥੩॥ 

ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਕੰਤ, ਮਾਲਕ 

..(ਹ / ਪ੍ਰਝੂ ਪਰੱਤਿਨ? ਤੌਰ /$ਨਾਂ ਮੋਰਾ ਹੱਨ ਕੈਹੜਾ ਅਸਲਮ ਲਾਂ ਆਲਕ' ਹੈ? (ਭਾਵ ਕੱਈਂ ਨਗ; ,ਮ੍ਰੋਖਾ 
ਕਰਕ) /ਨੈਟੇ' ਤੰਨੂੱ` ਰੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੱ` /ਤਦੇ' ਔਗੰ ਗੱਠਆ ਕਰ... 

ਅਖਰ।(ਅੱਖਰ) ਪੜਿ(ਪੜੂਹ ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ ਭੁਲੀਐ, 

ਹਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪੜ੍ਹਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਭਟਕ ਜਾਈਦਾ 

ਭੇਖੀ(ਡੋਖ?? ਬਹੁਤੁ (ਲਹਤ) ਅਭਿਮਾਨ (ਅਤਸਾਨ? ॥ 

ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਅਧਿਕ __ਹੰਕਾਰ,ਹਉਮੈ 

---ਐੱਕਾਰਾ (ਦਾ /ਟਇਆ) ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੰ. (ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਨਤਓ? ਡੁੱਲ-ਭਟਕਾ ਲਾਈੰਦਾ 2, ਅਤੇ (ਭ8੪?) 
ਘਰੈਰ7ਟੇਆਂ ਦੁਆਰਾ (ਵੀਂ ਧਾਗਨਕ) ਰਉਂਮੀ ਬੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਈੀ ਹੀ... ਰ 

ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ(ਨੁਤਾ) ਕਿਆ ਕਰੇ, 

ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ 



ਮਹਿ(ਆਨ? ਮੈਲੁ (ਐਲ) 
ਵਿਚ ਮਲੀਨਤਾ 

...ਲਦ' #ਨ' /ਵੈਚ' ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ #ਲਨਿਤਾ ਭਗਾੀਂ ੫ ਹੈ, ਤਾੰ ਕੱਠੀ ਤਰਲਾ-/ਟਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰ (ਸੰਵਾਰ) 

ਬਿਨੁ ,(/#ੈਨ) ਕਿਨਿ(ਮਨੁ੭ ਸਮਝਾਈਐ, 
ਬਿਨਾਂ __ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ 

ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ (ਸੁਲਤਾਨ? ॥੪॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

--9ਤਗੁਰੂ' /ਤਨਾਂ (#ਨ ਨੂੰ? ਕੱਣ ਨਸਡਾ ਸਕਣਾ ਹੈ? (ਭਾਵ ਕੱਲੀ ਨਗ), ਮਨ ਤਾੰ (ਤਨ /ਉਚ' ਆਪਣਾਂ 
੭7ਇਆਵਾ /ਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾ ਕ&? ਨੁਲਤਾਨ ਤੰ ਝਾਣਲ਼ਾਹ ਝਣ ਭੰਠਦਾ ਹੈ... 

ਪ੍ਰੇਮ ੍ ਪਦਾਰਥੁ (ਘਦਾਰਕ? ਪਾਈਐ, 

ਪਿਆਰ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨੁਖ? ਤਤੁ (੩) ਵੀਚਾਰੁ (ਵੰਲਾਨ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 

...ਸਓਗੁਰੂ' ਦੀ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ (ਪਰਆਤਨ) ਤੱਤ' ਨੂੰ” /ਵਲਾਰ ਕੇ (ਪੁਝੂ) ਪੂਰੰਤਿ (ਰ੫ਨ ਅਨੱਲਕ)? ਵਸਤੂ ਪਾ 
#ਣਾਦਾ ਹੈ... 

ਆਪੁ (ਆ੫) ਗਵਾਇਆ, 
(ਆਪਣਾ) ਆਪ ਗੰਵਾ ਲਿਆ, ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਟ? ਸੀਗਾਰੁ (ਨੰਨਾਰ? ॥ 

--..ਸ਼ (ਲਵ? ਸਤ ਨੌ ਅਤੰਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਠੰ (ਆਯਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ।ਉੰਗਾਰ ਕੇ (ਆਪਣ) ਆਪ, (ਭਾਵਾਂ 
ਨੰ ਮੰਗੀ ਟੇ ਨਾਨ? ਨੂੰ” ਤਨ ਕਰ /ਲਿਆ ਹੈ... 

ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ (ਗ? ਪਾਇਆ, 
ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ___ ਕੰਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾ ਲਿਆ 
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ਸਰ ੧੦- 

ਰਾ ੦ 

_ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ(ਨੇਤ) ਅਪਾਰੁ(ਨਧਾਰ) ॥੫॥ 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੇ - ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ਬੇਅੰਤ, ਅਥਾਹ 

_..(ਓਸ਼ਨੇ? ਅਤੰਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹਾ //ਆਰ ਦੇ ਸਫਕੰ, (ਆਪਣੇ /ਹਰਦੇ? ਘਰ' /ਫਚ 
ਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਨੂ ਪਾ ਨਆ 

ਹੀ... 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨੌਕਰੀ 

ਮਨ (ਮਨ? ਨਿਰਮਲੂ (/ਨੈਰਮਨ? ਸੁਖੁ (ਨ) _ ਹੋਇ॥ 

ਚਿੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

,..ਸਉਗੁਰੂ ਦੀ (ਸ਼ਬਦਾ-/ਵੇਲਾਰਾ ਰੂਪ ਟ/ਓਲਾ ਸ਼ੋਵਾ ਰਾਣੀ; ਮਨ ਪਵੱਤਰ' ਹੱਕ, (ਆਤਮਕ) ਅਨੱਦ' ਦੀ 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਦ ਹੈ... 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ,(ਸ਼ੜਦ) ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸਿਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆਂ 

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ (/ਵੇਚਹਾ? ਥੋਇ॥ 

...(ਜਦਂ? ਅਉਗ਼ਰੂ` ਦਾ ਸ਼ਬਦ /ਹੈਰਟੇ ਅੰਦਰ' ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹ
ੈ, ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਅੰਟਰ' ਨੁਆਦ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਪਦਾਰਥੁ (ਪਟਾਰਲ) ਪਾਇਆ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰ ਵਸਤੂ ਪਾ ਲਿਆ 

ਲਾਗੁ (ਲਾਭ) ਸਦਾ ਮਨਿ(ਨਨ) ਹੋਇ॥੬॥ 

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... (%#ਤ /ਫਰ' ਵਹਿਗੁਰੂ) ਨਨ (ਰੂਪਾਂ ਅਸੰਲਕ? ਵਲਤੂ ਪਾ ਲਈਦਾ
 ਹੈ, ਭਨੈਸ਼ ਨਾਲ /ਹੈਰਦੇ /ਵਚ ਹਲੰਸ਼ਾਂ ਨਫ਼ਾ 

ਹੀ ਨਫ਼ਾ ਹੁੱਟਾ ਹੈ... ਰ੍ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਮਿਲੈ ਤਾਂ।ਤਾਂ) ਪਾਈਐ, ਆ ਇਕ 

ਨਦਰ/ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਦ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਨ 



======= 

ਪੰਨਾ ੬੧ 

ਆਪਿ(ਆਧ) ਨ।(ਨਾਂ? ਲਇਆਂ।/ਲਆ? 

ਖ਼ੁਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਦਾ 

,.-(੫ਰ' /ਏਹ ਨ ਦੀ #ਖ/ਸ਼) ਓਟ ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਲ ਨੰ, ਲਦ (ਸਤਗੁਰ ਦ0 /#ਹਰ' ਹੱ ਲਾਵੇ... 

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ।ਲਗ? ਰਹੁ, 

ਵਿਚਹੁ (ਰਹੁ? ਆਪੁ (ਆਠ) _ ਗਵਾਇ॥ 

ਅੰਦਰੋਂ (ਆਪਣਾ) ਆਪ ਗੁਆ ਕੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 

.-(ਹ/ ਭਾਈ/ ਲਨ ਆਪਣ) ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨ/ਵਰਤ' ਕਰਕੰ, .ਤਗੁਨੂ` ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਭਾਵ ਨੁਰਾ-ਸ਼ਝਣ) 

ਸਚੇ (ਸਚ) ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ।ਨ/ਤਿਆ? 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ ਰੰਗਿਆਂ, ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ 

_ਸਚੋਂ(ਨੱਠ) ਪਲੈ ਪਾਇ॥੭॥ 
ਸਦੀਵ-ਸੱਚ ਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ _ ਪੈਂਦਾ 

---#ਦਾ-ਸਾਝਰ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਦੇ ਰੱਗਾ /ਵਲ ਰੰਨਆ$ (੫ਰਆਾਤਨ' ਰੂ?) ਨਣਾੀਵਾ-ਸੰਓ ਨੰ ਡੱਲਾ /ਚ ਪੌਦਾ 
ਹੀ... 

`ਕੁਲਣ ਅੰਦਰਿ,#ਟਰ? ਸਭੁ(ਨਭ? ਕੇਂ, 

ਗਲਤੀ ਵਿਚ `_ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 

ਅਤੁਲਿ( ਅਭੰਲ) ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ? ॥ 

--(/ਨ੍ਰੈਲਟ?) /ਫੈਚ ਹਰ ਕੱਲੀ ਡੁਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਭੁੱਨ /ਨੈਕਫ਼ ਆਤਗੁਰੂ' ਅਤੇ (ਜਾਂ /ਡਰ) ਅਕਾਲ-ਪੁਰੜ (ਆ%? 
ਹੀ... 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਨ/ਤ) ਮਨੂ(ਮਨ? ਰ ਸਮਝਾਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤ $_`? ਸਮਝਾ ਲਿਆ 
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ਦਰ ਨ (੧ 5 -੨=# ਨ ੬੧ << ੬= / ੧ ੮੧ ਨ 

੨ ___ ਖ== 
੧੮੮੬ “੯ 

(੩੬ ਗੁਰ ੦ 

ਅਲ ਐ.# 

ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰੁ /£ਆਰ? ॥ 

ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ ``__ ਪ੍ਰੀਤ 

...((ਨੈਲ ਸ਼ਰਨ-ਸਾਧਕ' ਨੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੁਆਰਾ (ਆਪਣ) /ਓੱਤ' ਨੂੱ` ਸਮਾ /ਨੈਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾੰ 

ਵਗਹਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 
॥ 

ਨਾਨਕ, ਸਾਚੁ (ਸਾਚ) ਰ੍ ਨ(ਨਾ? ਵੀਸਰੈ , 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਭੁਲਦਾ 

ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ (ਸ਼ਬਦ? ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ॥੮॥੧੨॥ 

ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ 

ਨੰ? ਨਾਨਕ/ (ਸੈਲ ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ), ਸ਼ਬਦ ਰਾਨੀ; ਬੰਅੰਤਾ-ਪ੍ਰਭਹ ਨਾਨ ਮੌਲ /ਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾ-ਸ਼ੰੇਰ' 

(ਪੁਡੂ, /ਛਰਾ /ਓੱਤਾ ਵਿਚ ਕਦੋ) /ਵੈਸ਼ਰਦਾ` ਨਹੀਂ:.. 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਸਗੰਠਾਨ? ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ) ੧(ਘ/ਹੈਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ।/ਉਸ਼ਨਾ? ਮਾਇਆ ਮੌਰਣੀ, 

ਲਾਲਚ ਦੌਲਤ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 

ਸੁਤ (ਨੱਤ) ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਂਰਿ,ਨਾਰ)? ॥ 

ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਸਤ੍ਰੀ 

--4ਤਗ ਉਤਰ ਅਤੇ ਖਫ ਲੀ ਅੱਫੜ ਆ ਏਂ (ਸਟ) ਕਾਰ
ਨ, (968) ਸਰਣੀ ਮਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਫਲ (ਮਓਤ ਗਹੰਟਾ ਰੰ)... 

ਧਨਿ/ਹਨ? __ ਜੋਬਨਿ(ਜੱਝਨ? ਜਗੁ(ਜਗ) _____ਠਗਿਆ, 

ਦੌਲਤ ਨੇ _ ਰ੍ ਜੁਆਨੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ____ ਠੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 

ਲਬਿ,ਨੜ? ਲੋਭਿ(ਨੱਡ) ਰ ਅਹੰਕਾਰਿ(ਅਹੰਕਾਰ? ॥ 

ਲਾਲਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਉਮੈ 
ਚ 

ਰੈ 

_..ਟੱਲਤ, ਜੰਭਨ, ਲਾਲਗ, ਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਉਨੀ ਫੁਆਰਾ (ਸਭ? ਸੰਸਾਰ ਠੱਗਿਆ ,ਮਆ ਰੈ... 
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ਸ ੨, (ਨ ੨੩ <=>ਾੰ ਵੇ ਆ ੮੪ਇ-- ੯ 

੬੦ ਤੱ ਪੰਨਾ ੬੧ ਰੇ ਹੈ ਨ -੨( 
ਆ ( ਉ ___ਦ=ਣਣਾ ੨੨੨੩੬<==੭ ਰਲ ੫<<੩ 

(੧੬ ੮੧੦੧੩ ਆ 1੧) 

ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ, ਹਉ।ਹ੬? ਮੁਈ, 

ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ _ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਗਈ 

ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰਿ(ਸੰਸ਼ਾਰ) ॥੧॥ 

ਨਹਾ ਦਾ ਠੱਨਾ-ਨੂਣਾ ਕਰਕ, ਨੰ' (ਆਤਨਕ' ਤੱਰ 2? #ਰ ਗਈ ਹ£ ਨਾ (ਸਰਾ ਭੂਮੀ. ਠੰਗਾ-ਭੂਟ ਅਮਰ 

ਦਲ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰ? #ੱਤਾਰ' /ਵੈਲ ਫੰਣਾੀ ਹੱਈੀਂ ਹੈ... 

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, 
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 

ਸੈ (ਨ) ਤੁਝ ___ ਬਿਨੁ /5ਨ? ਅਵਰੁ(ਅਵਰ) ਨਨ? ਕੌਇ॥ 

੭੨੨੦4 ਹੈਰੀ ਨ (ਟਨ ਮਹਾ-ਠਗਉਂਲਾ ਤੱ ਝਲਾਉਂਣ ਭਲ), ਪਹਿ ਦਰ 
ਨਗ ਓ... 

ਮੈ? ਤੁਝ ___ ਬਿਨੁ (/ਨਨ? ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨਨ? ਭਾਵਈ, 

ਤੂ ਭਾਵਹਿ(ਭਾਵ/?? __ ਸੁਖੁ (5੩) ਹੋਇ॥੧॥ _ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤੁਸੀ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋ,ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹੋ ਅਨੰਦ . ਹੁੰਦਾ __ ਠਹਿਰਾਉ 

ਨ? ਵਜਨ; ੂੱ' ਤਰੇ ਐਨਾਂ ਰੌਰ ਕੱਲੀ ਦੀ ਭਨਾ ਨਲ ਲਗਣਾ; ਸਦ ਨ 
ਤਜ) ਅਰ ਪਗ ਭਨ. ਚ 

_ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਸਾਲਾਹੀ (ਨਾਲਾਨ) ਰੰਗ ਸਿਉ ,(ਨ£? 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਫ਼ਤ, ਸਲਾਹ ___ ਪਿਆਰ ਨਾਲ _ 

ਗੁਰ ਹੂ ਕੈ ਸਬਦਿ(ਕੜ) ਸੰਤੋਖੁ (#ਤ੧) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਬਰ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ 

---#ਉਗੁਰੂ' ਦੇ #ੜਦਾ ਰਾਨੀ; #ੜਰ-ਸੱਤੇਲ /ਵੋਚ /ਟਕ 5), ਪ੍ਰੰਮ ਆਹਿਤ, ਫਾਹੇ ਗਰੂ-ਨਾਨ' ਛੰ ,ਨੈਡਤਾ-ਨਲਾਹਾ 

ਕਾਰ... ਰ੍ ਨ 
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< <੩੬ “੨ ੭ “੨<< ੨ ੮੯੬>। _,ਤ 
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ਜੋ ਦੀਸੈ ਰ੍ ਸੋ ਚਲਸੀ, 

ਜਿਹੜਾ _ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ,ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ 

ਕੂੜਾ ਮੌਹੁ ਨ।(ਨਾਂ) ਵੇਖੁ(₹੭ ॥ 
ਝੂਠਾ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਨਾਂ . ਤੱਕ 

...(2/ ਭਾਈਂ/ ਜਗਤ /ਵਲ) ਲੱ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਓਹ (ਨਭ' ਕੁਝ) ਚਲਾ ਲਾਣਗਾ ਭਾਵ /ਨਨਨ' ਲਾਏ 

ਨ; (/ਏਨ' ਲਈਂ ਤੂੰ? ਡੂਠੰ (ਸੰਸਾਰ) ਨੂੰ” #ਹ (ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ਼) ਨਾ ਵੇ8... 

ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ, 
ਰਾਹ, ਰਸਤਾ ਰਾਹਗੀਰ, ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਆਇਆ ਹੈ 

ਨਿਤ ਚਲਦਾ ੍ ਸਾਥੁ (ਸ਼ਾਲ? ਦੇਖੂ(ਏ੪) ॥੨॥ 

ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗ ਤੱਕ, ਵੇਖ 

-.(ਨੈ/ ਭਾਈ? ਤੂੱ' ਤਾ? ਗਲਤ ਦੇ #ਨਾ/ੰਡਰ ਵਾਂਗ (ਏਨੇ ਸੱਨਾਰ' ਤ) ਅਆ ਹੈ? (ਨਸ਼ਨੰ ਲਤਾ ਨੂ ਛੱਡਣਾ 
ਗਾਂ ਛੱਡਣਾ 2), ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਨੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ” ਹਰ ਰੱਠ਼ (ਇਨ ਸੰਸਾਰ ਤੱ? ਲਾਂਏ ਗੋਏਆਂ ਨੂੱ` ਵੇ8... 

ਆਖਣਿ(ਆਖਣ) ਆਖਹਿ(ਆਲ/ਹ? __ _ ਕੇਤੜੇ, 

ਕਥਨ _ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਦੇ .. ਕਿਤਨੇ ਹੀ 

ਗੁਰ _ ਹੂ ਬਿਨੁ (ਨ) . ਬੂਝ - .- ` ਨ(ਨਾਂ? ___ਹੋਇ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨਾਂ ਬੋਧ, ਗਿਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

...ਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ #ਤਨ ਜਾ ਲੱਕ ਉਨ ਕਥਨ ਕਹੈਂਟੇ 

ਹਨ; ਪਰ ਆਤਗੁਰੂ' /ਭਨਾਂ (/ਏਸ' ਤੱ9) ਦਾ ਸੱਡੀੰ ਨਾਂ ਹੱਦ... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਵਡਾਈ ਜੇ ਰ੍ ਮਿਲੈ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਮਾਨ, ਸੋਭਾ ਜੇਕਰ __ . ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ 

ਸਚਿ(ਸ਼ਰ) ਰਪੈ ____ _ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਹੋਇ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਰੰਗਣ ਨਾਲਮਾਣ, __ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

...ਲੰਕਰ (ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੋ) ਨਾਨ ਦੀ ਵੜਆਈਾਂ ਨਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਾ-ਗੇਰ (ਪ੍ਰਆਤਨਾ ਦੋ? ਰੰਨ /ਵੋਚਾ ਰੰਗ 
ਲਾਣੇ ਨਾਲ (ਰੱਤੀ ਫਰਗਾਹ? ਆਣ, /ਏਜ਼ਤ' ਪ੍ਰਾਮਤ' ਹੱਦਾਂ ਹੈ... 
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(੨ ੬੨੮੨ ਆ ਦਿਆ 

ਜੋ ਤੁਧ (ਤਨ? ਭਾਵਹਿ,(ਡਾਵ/? ਸੇ ਭਲੇ , 

ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਉੱਤਮ, ਚੰਗੇ 

ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ(ਨਾ? ਕੌੋਇ॥੩॥ 

ਝੂਠਾ,ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 

... (ਨੈ/ ਵਾਹਗੁਰੂ /? /ਨਹੜੇ ਤੰਨੂੱ` ਚੰਨੇਂ ਲਗਦੇ ਹਨ; ਉੰਗੀ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਭਲੇ ਹਨ; (ਸੰਸਾਰ /ਵੈਚ ਆਪਣੇ ਆਸ?) 
ਕੱਛ ਫੀ ਖੱਟਾ ਅਤੇ ਖਰਾ ਨਗ” ਹੈ... 

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਣ? ਰ ਛੁਟੀਐ, 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਨਾਹ ਵਿਚ, ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਨਨ&) ਰ ਰ੍ ਖ਼ੌਟੀ ਰਾਸਿ(ਰਾਸ? ॥ 

---#ਨਮੱਤੀਣੇ (#7ਣਆ਼ਾੰ #ਕਾਰਾਂ ਦ0 ਕੂੜਾ ਹੂੰ /ਫੇਰ ਨੰ (ਕ/ਲਤ' ਗੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਭਰਣਾ' 
/ਨਆਂ (#7ਗਇਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ 5?) ਨੁਕਤ' ਹੈ ਲਾਲੀਟਾ ਹੈ... 

ਅਸਟ।ਅਸ਼ਟ) ਧਾਤ (ਧਾਤ) ਪਾਤਿਸਾਹ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਕੀ, 

ਅੱਠ ਤੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ __ ਦੀ 

ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਵਿਗਾਸਿ (/ਵੈਨਨ? ॥ 

ਤਰਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਸਦੀ, ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 

---(66) ਖਾਤੜ਼ਾਹ' ਦੀ (ਸਾਲਾਂ ਹੱਏ) ਅੰਠਾਂ ਤੱਤਾਂ (ਤੂਰ, ਨ% ਲਨੂ, ਨਾੜ ਹੱਡਆ$ /#ਜਨ, ਝਰਲਾੰ ਅਤੇ 
ਫਰਜ, ਦੀ ਕਹਏਆਂ ਨੂ” ਸ਼ੰਕਰ ਅਤਗੁਰੂ ਦੇ? ਭਬਦ ਦੁਆਰਾ ੫ੜੀਣੇ' (ਤਾਂ /ਏਸਾ /ਵਚਾ ਆਤਨੀਕ) /ਮੜਾਓਂ 

ਆਉਦਾ ਹੈ... 

ਆਪੇ ਮਹ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ, 
ਆਪ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਪਰਖਣਹਾਰ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਪ੍ਵੈ ਖਜਾਨੈ (ਖਸ਼ਾਨੰ? ਰਾਸਿ(ਰਾਸ? ॥੪॥ 

ਪੈਂਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਠੀਕ, ਖਰੇ 

--ਪਰਖਣਰਾਰ (ਪਰਠੂ) ਆਮ' ਨੀ (ਘਾਲ-ਕਮਾਲਾਂ ਨਾਲਾ ਘੜੇ ਹੱਛੇ ਸਾ? ਦੂੰ ਪਰਥਣਾ ਹੌ, ਅਤੇ ਯਰੈਆਂ ਨੂੰ 
ਤਰ ਸਿਸ ਨ 
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੭ 6 ਲੇ ਘਾ 

ਯਾ ਕਰ ਘ 

ਤੋਰੀ ਕੀਮਤਿ(ਕੰਮਤ? 

` ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਲ 

ਸਭ ਡਿਠੀ 

ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ 

ਨ! ੫੮ ਦਹ ਹੱ 

੩ ਟ ੮ 8 ਅਤ 

ਪੰਨਾਂ ੬੧ ੨੨” ੨ 
੧੮੮੨੬” 

ਆ 

ਨਾਨ? ਪਵੈ, 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਠੋਕਿ(ਠੰਕ) ਵਜਾਇ॥ 

ਠੋਕ ਕੇ, ਠੋਕਰ ਲਾਕੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਰਖ ਕੇ 

...(ਨੇੰ/ ਵਾਹਗੁਰੂ / #? ਆਗੀੰ (ਐਲ਼ਣਾੰ ਚੰਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਠੱਕ-ਵਲਾਂ ਕੰ, ਭਾਵ ਪਰਖ-/ਨੈਰਥ' ਕੇ ਵੇਖੇ ਲਈਂ ਹ 
ਕੈਸੇ ਤੱ ਦਾ ਤੋਰੇ (ਹੁਣਾਂ ਟ) ਕੱਤ ਨਹਾ ਪਾਣਾ ਲਾ ਸਕਦੀ... 

ਕਹਣੈ (ਕ/ਓਣੰ) `ਹਾਥ ਨ(ਨਾਂ? ਲਭਈ, (ਲੱਭ?) 

ਕਹਿਣ/ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭਾਵ ਥਹੁ ਨਹੀਂ` ਲੱਭਦਾ, ਮਿਲਦਾ 

ਸਚਿ(ਨੱਦ? ਟਿਕੈ ਪਤਿਤ) ਪਾਇ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਟਿਕਿਆਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 

ਕਉਣ #ਤਰ' ਨਾਲ (ਵਹਹੇਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ? ਲਹਾ-੫ਤਾ ਨਗੀੰ' ਲਗਟ; (ਲਨ? #ਦਾ-ਓਰ' (ਪ੍ਰਡੂ 
/ਹਆਨ' /ਵਚ) /ਟਕੋਆਂ 2 (ਸੱਠ-ਜਆੀਵਨ' ਵਾਲ? /ਇੱਸ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਪਾਲੀਟਾੀ ਹੈ... 

ਗੁਰਮਤਿ, (ਗੁਰਮਤ) ੜੂ ਸਾਲਾਹਣਾ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ 

ਹੋਰੁ (ਹਠ) ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) __ ਕਹਣੁ (ਕ#ਣ) ___ ਨ।ਨਾਂ) _ਜਾਇ॥੫॥ 
ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਕਹੀ,ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ 

-.-#ਓਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੁਆਰਾ ਹਾੰ ਤੰਗੀ /ਫ਼ਤਾ ਸਲਾਹਾ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ (ਕੈਸੇ ਦੀ ਤਗੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਗੁਣਾਂ 

ਦ?) ਕਮਿਤ ਕਹਾਂ ਨਗ ਜਾ ਸਕ... 

ਜਿਤੁ (ਨੇਤ) ਤਨਿ(ਤਨ) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਨ।ਨਾ? ਭਾਵਈ, 

ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ 

ਤਿਤੁ (/ਤੈਤ? ਤਨਿ(ਤਨ) ___ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ(ਵਾਦ) ॥ 
ਉ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰ੍ ਅਹੰਕਾਰ ਝਮੇਲਾ, ਬਖੇੜਾ __ਉਸ 

ਜੋ ਸੂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ? ਨਮ ਭਾ ਨਹੀਂ ਲਰਝਾ ੬ ਸਗ ,ਦਡਾ ਅਨੰਕਰ' ਦੋ ਝੜ 
-ਡਸ਼ਲੇ ਬਣੋ ਗਓਂਏ ਹਨ... 



ਗੁਰ ਬਿਨੁ ,(/ਭਨ) ਗਿਆਨ ((ਨਆਨ? 

ਬਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਦੁ(ਸਾਦ? ॥ 
ਜ਼ਹਿਰ ਦ੍ਰੈਤ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਆਦ 

..-%9ਗਾਰੂ' /ਲੈਨਾਂ (੪ਰਨਾਤਨ) ,ਨਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਹਰ /#ਨਾ ਵਿ ਇ ਜ ਇ 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਲ ਦਾ ਸੁਆਦ /ਨੈਰਾ ਓਰ (ਸਮਾਨ ਰੈ)... 

ਬਿਨ (/ਨਨ) ਗੁਣ, ਕਾਮਿ(ਕਾਨ? ਰ _ਨ(ਨ$ ਆਵਈ, 

ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਦ।ਸ਼ਾਟ) ॥੬॥ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਫਿੱਕਾ ਸੁਆਦ 

-./ਭਨਾਂ (ਲ#ਵਗੀ) ਹੁਣਾਂ ਏ (ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਹ ਕੈਨ? ਕੱ੪ ਨਹੀੰ ਆਉਂਦੀ, (ਨਹਇਆਣਾਂ /ਦੈਕਾਰਾਂ ਲੂੰ) ਲੁਆਣਾ 
ਸਕ ਰਨ. 

ਆਸਾ ਅੰਦਰਿ(ਅਟਰ? ਜੰਮਿਆ, (ਜੰਨਆਂ? 

ਲੋਚਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ __ 

ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ॥ 

ਲੋਚਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਆਦ ` ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ __ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

--.(ਨੈਨੱ5? ,ਤ੍ਰੈਲਨਾਵਾਂ /ਵੋਲਾ ਗੰ ਲੱਮੇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ,੍ਰੈਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਗਨ ਗੀ (ਜੀਵਨ ਭਰ, ਹਦ 
ਪੱਟੇ-ਠਂ ਨੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਗਦਾ ਰੈ... 

ਆਸਾ ਬੰਧਿ।#ੱ? ਰ੍ ਚਲਾਈਐ, 
ਲੋਚਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰ੍ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਮੁਹੇ।£ਹੇਂ/ ਮੁਹਿ) ਚੋਟਾ।ਚੰਟਾਂ? ਖਾਇ॥ 
ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ 

---(ਓਹਾ ਜੀਵਨ ਭਰ? ,੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਅਗੀਨ 26-ਹੂਓ6 ਭਾਵ ਝਾਰੰਭਾਗ, ਹਹ ਉੱਤੇ (/ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) #ੱਟਾਂ ਝਾਂਟਾ 
ਗਉਦਾ ਰੀ, ਅਤੇ ,ਰ੍ੈਨਾਂ ਦਾ ਭੀਊਆ ਹੋਇਆ ਹਾੰ (ਸੰਨਾਰ ਤੱ? ਤੋਰਆ ਜਾਣਾ ਨ... 

-= ".2..4.... 4੨ ੩੪ ੪ ੪੬੩=੪੧-੭੭੬੬-=-੨੦-੬-ਜ-%-੧<੬ ੭ ੪੦੨੩੭੬੦੦੩੦= <=<-=-=-=== 
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ਅਵਗਣਿ(ਅਵਗਣ) ਬਧਾ।ਡਧਾ? ਮਾਰੀਐ, 

ਛੂਟੈ ਰ ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਰਨਤ) ਨਾਇ(ਨਾ£)॥੭॥ 
ਛੁੱਟੀਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾਲ 

-.ਨ/6ਆਲੀਆਂ ਦਾ ਲੀਹਉੰਆ ਗੋਏਆ' (ਓਂਹ' ਆਾਠੀਂ /ਨੰਇਨ? ਆਰ #ਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ,੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾ 

ਲੰਜਾਲ 3? ਡੁੱਟੀੰਦਾ (ਨੈਰਫ? ਅਤਗੁਰੂ` ਦੇ £੪ਣੋਸ਼ ਰਾਨੰ; (ਪੁਡੂ? ਨਾਲ (ਜਪਣ? ਨਾਲ ਨੀ ਹੈ... 

ਸਰਬੇ _______ ਥਾਈ(ਕਾਲ? ਏਕੁ(ਏਕ) ਤੂੰ, 

ਜਿਉ? ਭਾਵੈ ਤਿਉ (੬? ਰਿ ॥ 

ਰੱ -. (600 ਉਨ ਗਨ ਲਤ ਕੀ (ਭਨ ਹੈ #ਦੋਂ' ਦੀ ਤੌਨੂ ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਦੈ /ਤਵੇ 

“ ਨੰ (ਹਉਂਨੰ ਅਤੇ ਯ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਸ਼ੈਲਿਆਂ ਤੱ? ਬਚਾ ਲੀ... 

_ਗੁਰਮਤਿ(ਗੁਠ#ਤ) _ ਸਾਚਾ ੮੧ ਮਨਿ(%ਨ) _' ਵਸੈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ____ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਨ ਵਿਚ ___ __ਵੱਸਜਾਂਦਾ 

ਨਾਮੁਨਅ? ___.__ਭਲੋਂ ਪਤਿ(੫5/ ਸਾਖੁ(ਨਾਠ) ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਭਲਾ, ਚੰਗਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ` ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 

--ਸ9ਰ ਦੇ ਉਪਲੋੜ ਰਾਈ ਸਦਾ-,ਗਓਰਾ (ਵਾਹਗੁਰੂ) ,ਉਰਦ /ਵਚਾ ਵਲ ਲਾਂਦਾ ਚ, (ਪਰਮਾਤਲਾ ਛ ਨਾਲਾ 

ਨੀ ਭਲਾ ਨ, ਐਨ ਨਾਲ /ਟੈੱਰਤਾ-#ਣ ਅਤੇ /£ਤੜਾਰ` #ਣਦਾ ਹੈ... 

ਹਉਮੈ _______` ਰੌਂਗੁ(ਰੱਲ? __ ਗਵਾਈਐ, 

ਅਹੰਕਾਰ `_ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

__ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਣ? __ ਸਚੈ(ਸਨ? ਸਚੁ(ਨੱਦ? ____ ਭਾਖੁ (ਡਾਕ) ॥੮॥ 

`_ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰ੍ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸਦਾ-ਸਿਥਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿ ਜਪ 

;-ਜਕਰ?) ਕਰਾਰ ਤ-ਸਧ ਨਮ ਡਾ ਉਸਨ ਕਲ .ਨ ਨਲ ਫਰੀ ਕਲ #ਣ ਜੱਦ 
ਰੱ ਰੀ 



%, ਲਾ, “3 ੨੩" 

ਆਕਾਸੀ(ਆਕਾਲਾੰ? ਪਾਤਾਲਿ(ਪਾਤਾਲ)? . 

ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ।/ਤ੍ਰੈਭਵਣ? ਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ 

“ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਅਝਵਾ ,5ਨਾਂ ਲੱਕਾਂ (ਧਰਤ; ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ) /ਵੋਚਾ (ਹੈ/ ਅਕਾਲ ਘੁਰਥਾ£) ਤੂੰ ਸਸ਼ਾ 

ਰਿਹਾ ਨੰ£.. 

ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ, 
ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ __ 

ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ(#ਲਨ? ਮਿਲਾਇ ॥ 

। _ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ 

---(ਹ/  ਵਗੰਹਗਾਰੂ /? ਤੂ ਆਲ ਨੰ (ਆਪਣ?) ਡੱਦਗਾੰਂ ਹੈ: ਆਪ ਨੀ (ਆਪਣਾ)? /ਆਰ ਹੈ? ਆਕੇ ਨੀ 

(ਆਪਣੀ ।।ਆਆਂ ਨੂੰ? /#ਲਣਾ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪ ਗੰ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? (ਲਾਉਂਦਾ ਰੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੂ (ਨਾਸ) ਨ(ਨਾਂ) ਵੀਸਰੈ , 

ਹੇ! ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਏ 

ਜਿਉ(ਨ£? ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ(/ਤਵ? ਰਜਾਇ(ਰਜ਼ਾ£) ॥੯॥੧੩॥ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ ?ਵੇ (ਸਹਹਿੜ ਨੂੰ? ਲੱਗਾ ਲਗਏਾ ਹੈ, ਵਾ ਉਸ ਦੰ ਰੜਾ ਅਥਵਾ ਰਕਮ (ਵਰਤਦਾ ਟ. 

ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਏਨੇ ਲੱਛੜਾੰ 6, ਜਹ ਰ੍ 

ਦਲ ਮਹਲਾ(ਆਨਲਾ? `__ ੧(ਅਹਿਲ? ॥ ̀ 

1 ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

: ਰਾਮ ਨਾਮਿ(ਨ%)? ___ ਮਨੁ (ਮਨ? _ਬੇਧਿਆ, 

ਰ੍ ਅਵਰੁ(ਅਵਰ) ਕਿ _ਕਰੀ(ਕ&? ____ ਵੀਚਾਰੁ (ਲਾ) ॥ ` 
ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ 



(ਆਪਣ?) /ਨੋਵ' ਜੰੜੋ:.. 

...(ਨੌਰਾ) /ਹਰਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ,ਫਿਨ੍ਹੋਆ ਆ ਨ, (ਹੁਣ ਸੰ? ਹੱਡ (ਕੁਝ ਬਾਰ? ਕੀ 

ਸ਼ੱਚਾ-/ਵੇਲਾਰ' ਕਾਰਾਂ... ਰ 
ਰ੍ 

ਸਬਦ (ਸ਼ਬਦ? ਸੁਰਤਿ।ਲੁਰਤ) ਸੁਖੁ (ਨ? ਉਪਜੈ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ____ ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਪ੍ਰ੍ਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ(ਨਕ) ਸਾਰੁ(ਨਾਠ? ॥ 

ਹਰੀ ਰੱਤਿਆਂ ___ ਅਨੰਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ, ਉੱਤਮ 

...ਨੁਰਤ /ਫੈਚ (ਨੂਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ (ਨਾਨਾ ਨਾਨ; ਆਤਨੀਕ) ਅਨੰਦ ਉਪਜ਼ਟਾ ਹੈ, ਰਸ਼ਾਤਨ' (ਰੰਗਾ /ਵੋਲ) 

ਰੰਡਿਆਂ ਪਰਮ ਸਰੰਸਨ (ਛਨਿਵਰਨ) ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਲ ਹੈ... 

ਜਿਉ।ਨੈ£? ਭਾਵੈ , ਤਿਉ।/ਤ੬ੰ? ਰਾਖੁ (ਰਾ? ਤੂੰ, 

ਮੈ(ਨੋ? ਹਰਿ।ਹਨ) `_ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਅਧਾਰੁ(ਆਹਾਰ)? ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਓਟ, ਆਸਰਾਂ ਰ 

...(2/ ਅਕਾਲ ਪਰ੪/੭ “ਨਵੇ” ਤੰਨੂ` ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਵ” ਨੰ ਤੂ” (ਸੋਨੂੰ? ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੰਫਲ 

ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ-ਨਾ਼ ਗੀ ਸ਼ੌਰੇ ਲੰਵਨ ਦਾ ਓਟ-ਆਲ਼ਰਾ ਕ/ਣੇਆ ਰਹੀ... 

ਮਨ _ ਰੋਂ, ਸਾਚੀ. ਖਸਮ ਰਜਾਇ।(ਰਜ਼?£? ॥ 

ਮਨਾ __ ਹੈ! ਸੱਚੀ `___ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾ, ਮਰਜ਼ੀ _ 

__.2/ ਅਨਾ/ ਮਸਲ (ਪ੍ਰਭੂ? ਦੀ ਫ਼ਾ (ਹਲੌਭਾ? ਸੱਲੀੰ (ਭਾਵ ਸਾ ਗਣ ਵਾਲ) 6 

ਜਿਨਿ(ਨਿਨੂ੭ ਤਨੁ (ਤਨ? ` `_ਮਨੂਮਨ) ਸਾਜਿ(ਸਾਜ) ਸੀਗਾਰਿਆ।(ਸੰਨਾਓਆ? _ 

ਜਿਸਨੇ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ - ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ 

ਤਿਸੁ(ਤਨ) _ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸ ਨਾਲ _ - ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਠਹਿਰਾਉ 
2 

ਸੰ 

ਹਦ] 

`...(ਨ/ ਭਾਣ/? ਨਨ ਨੰ (ਤੇਰਾ ਸੁੱਦਰ) #ਗੀਰਾਂ ਬਣਾਕੰ, ਟਨ ਨੂੰ ਸੱਵਰ
ਆ #ਿੰਨਹਰਆ ਹੈ, ਓਸ ਨਾਲ 
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ਤਨੁ।ਤਨ) ਬੈਸੰਤਰਿ(ਲ਼ੰਸੰਤਰ? ਹੋਮੀਐ,(ਨ#ਆ? 

ਸਰੀਰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ (ਘਿਉ ਵਾਂਗ) ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ 

ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ(ਤੌਲ) ਕਟਾਇ॥ 

ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ __ਤੋਲ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ, ਛੋਟੇ ਵਜ਼ਨ ਕਟਾ ਕੇ 

...(ਲੰਕਰ)? #ਗੀਰ ਦੇ ਡਟ ਡਟ ਫਸ਼ਨ ਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਕੰ, ਅਗਨ /ਵੈਚ (ਪਾਕ ਲਲਾ ਦਈਏ)... 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਮਨੁ (ਮਨ? __ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ,,ਕਗੰ? 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ/ਨ) ਅਗਨਿ(ਅਆਗਨ) ਜਲਾਇ॥ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜਲਾ ਦੇਈਏ 

..-ਲੰਕਰ' ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੱ` ਭਾਲਣ ਲਣਾ ਕੰ, (ਵਨ ਦੀਆਂ ਲਕਤਆਂ ਵਡ) ਐਨ ਰਾਤ ਅੱਡ ,$ਝਾ ਸਾੜੀ 

ਨੀ. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ(ਤਲ) -_ਨ(ਨਾਂ? ਪੁਜਈ, 
ਪ੍ਭੂ ___ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ` ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀਦਾ 

` ਜੇ ਲਖ,ਲੱਖ) ਕਟੀ _ ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥੨॥ 

ਜੇਕਰ _ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮ ਕਮਾਈਏ, ਕਰੀਏ 

..-ਮਰਾ ਲੰਕਰ' ,&ਨ ਤਰਹਾਂ ਟੇ ਲੱਠਾਂ ਕਰੱੜਾਂ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ? ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਹੰਹੇਗੁਰੂ-ਨਾਸ 
ਦੇ ਭਾਰਾੜ਼ਰਾ (/£ਨ੍ਹਾਂ /ਵਚੇ ਕੁੜਾ ਵ0) ਨਗ ਨ ਨਕਣਾ:.. 

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ (ਸ਼ਗੰਰ) ਕਟਾਈਐ, 
ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਤਨ ਕਟਾ ਲਈਏ 

ਸਿਰਿ।/ਇਰ? ਕਰਵਤ (ਕਰਵਤ? ਧਰਾਇ॥ 

ਸੀਸ ਉੱਤੇ ` ਆਰਾ ਧਰਾ ਕੇ, ਰੱਖ ਕੇ 

.-(ਲੰਕਰ) /ਨੈਰ' ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੰ. ਸ਼ਗੰਰ` ਨੂ” ਅਸ /ਵੈਲਕਾਰ” ਦੇ ਟੱਟੇ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਲਲੀਏ... 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਹੈਮੰਚਲਿ(/ਨੌਮਜਲ) ਗਾਲੀਐ, _ 
ਸਰੀਰ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ (ਦੀ ਬਰਫ਼) ਵਿਚ ਗਾਲ ਦਈਏ 
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ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਂਗੁ(ਨਨ) ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਇ॥ 

ਤਾਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ 

...ਲੰਕਾਰ' #ਗੀਰ' ਨੂੱ` (ਕੈਨ ਤਪੱਨਿਆ ਰਾਠੰ? /ਹੈਨਾਲਾ ੫ਰੜਤ' (ਦੀ ਭਰਫ਼ /ਵਲ ਵ?? ਲਾਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ 

ਵਾਂ /ਨੈਰਦੇ /ਵਲ' (ਹ੬5)? ਰੱਗ' ਨਹ ਲਾਂਦ?.. 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ/ਤਲ) ਨ(ਨ? ਪਮੁਜਈ, 
ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ __ ਪੁੱਜਦਾ 

ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ।ਠੱਕ) ਵਜਾਇ॥੩॥ 

ਸਾਰੀ -___ਵੇਖ ਲਿਆ ਠੋਕ ਕੇ, ਠੋਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਰਖ ਕੇ 

...ਨੋ' ਸਭੇ (ਜਰੈਥਟਾੰ ਨੂੱ` ਚੱਲ ਤਰਾੰ? ਠੱਕ ਫਲਾਂ ਕੰ ਭਾਵ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖੇ /ਲਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਨ 
ਦਏ ਝਰਾਠਰ' (ਕੁੜ ਵ?0? 2/ਸ਼ ਨੀ ਸ਼ਕਟ?... 

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੇਂਟ ਦਤੁ(ਟਤ) ਕਰੀ, (ਕਗੰ? 

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ 

ਬਹੁ ਹੈਵਰ ____ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ॥ 

ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਘੋੜੇ ਉੱਤਮ ਹਾਥੀ ਸ਼ੈਰਾਤ, ਪੂੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵਸਤੂ 

(ਜੈਕ) ਨਨ ਦੇ ,ਕੈਨਹੇਂ ਦਰ ਕਰ ਦਈ, ਰਤ ਸੋ ਭਨ #ਲਮ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤ ਵਧੀਆ ਹਾ ਦੀ ਦਾਨ 

_ ਭੂਮਿ(ਭਨ ਦਾਨ (ਦਾਨ) ਗਊਆ।(ਕਊਆਂ? ਘਣੀ, 

ਭੀ ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ? ਗਰਬੁ (ਗਰਲ) ____ ਗੁਮਾਨ (ਨੁਨਨ? ॥ 
ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈਂ ' ਅਹੰਕਾਰ 

...ਬਹੁਤਾ ਸਾਗ ਫ਼ਮ਼ੰਨ-ਅਤੇ ਗਊਆਂ /ਲਤਿਅਗਟੈਕ ਵ ਫਾਨ ਪੁਨਿ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਣ, .ਤਾ ਦਾ #ਰਟ) ਅੰਟਗ 

ਹਉਨੀ ਅਠੰਕਾਰ ਕਠਆ ਗਉਇਾ ਰੈ... 

ਰਾਮ ਨਾਮਿ(ਨਾ%) ਮਨੁਂਮਨ? ____ਬੇਧਿਆ, 
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ਗ੍ੁਰਿ(ਨੁਰ? ਦੀਆ ਸਚੁ (ਨੱਚ? ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ॥੪॥ 

...(ਖਰ #ਲਾ ਨੂੰ? ਅਤਗੁਰੂ ਨੰ ਸੱਤ-ਸ੍ਰੂਪ (ਨ% ਦਾਨ ਬਖਰਆ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ /ਨੇਰਦਾ ਵਹਹੰਗੁਰੂ' ਨ# ਨਾਲ 

/ਫਨ੍ੰਆ ਗਉਂਦਾ` ਹੰ... ਰ ਰ੍ ਰ੍ ਰ 

ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ(£ਧ? ੍ ਕੇਤੀਆ, (ਕੇਤੀਆਂ? 

ਮਨ ਦਾ ਹਠ, ਮਨ ਦਾ ਸਿਰੜ ਅਕਲ ਕਿਤਨੀਆਂ 

ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥` ਰ 

...#ਨੰਕਾਂ ਹੀ ਲੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲ) ਮਨ ਦੇ ਨਰੜਾ (ਭਾਵ ਕਰੜੇ ਧਾਰ
ਨੀਕਾ ਤਪ ਆਹਟਕ) ਕਰਨ ਵਾਲ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਅਨੰਕਾਂ ਵੇਦ ਆਟਕ' (ਧਰਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਦੇ /ਨੱਤਨ ਅਥਵਾ ਵੀਲਾਰਾ
 ਹਨ:.. 

ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਲਬ ਜੀਅ ਰ੍ ਕੇ, 

ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜੰਜਾਲ, ਕੈਦ, ਰੋਕਾਂ ___ ਜੀਵ-ਆਤਮਾਂ ਦੇ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨਕ? ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਰ੍ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

.-- (“ਨੁ ਲੀਵਿ-ਆਤਸਾ ਦੇ ਅਣਨਿਣਤ` ਨੰ ਝੰਹਨ ਹਨ; ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਨਲੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ ਗੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 

ਤੋਂ ਡਟਕਾਰੇ ਲਣ£) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਂਦਾ` ਹੈ... 

ਸਚਹੁ(ਸਲਹ? ਓਰੈ , ਰ ਸਭੁ (ਸਭ) ਕੋ, 

ਸੱਚ (ਈਸ਼ਵਰ) ਤੋਂ ਉਰ੍ਹੇ, ਹੇਠਾਂ ___ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 

ਉਪਰਿ(ਓੰਪਰ) ਸਚੁ (ਨੱਚ) ਆਚਾਰੁ(ਆਜ਼ਾਰ? ॥੫॥ 

ਉੱਤੇ, ਉਪਰ _ ਸੱਚ (ਈਸ਼ਵਰ) ___ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣੀ 

“ਆਨ ਲੇ) ਆ ਗੀ (ਕਰਮ) ਸਣਾ=ਸਤੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਲਾ ਭੰਗ) ਤਹਾਂ ਭਾਵ' ਬੱਲ ਹਨ; (ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਤੱ? ਓ੪ਰ, ਕੰਵਲਾ ਸੱਠ (ਛੀਸਵਗਾੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲ? ੫/ਵੱਤਰ' ਰ/ਹਿਣਨ, ਅਥਵਾ /ਨੈਰਮਲ ਕਰਣਾ ਹੈ... 

<< 

ਸਭੁ(ਸਭ? ਕੌ ਉਚਾ ਆਖੀਐ, 
_ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਹੀਏ 



ਨੀਚ ।ਨੰਚ) ਨ(ਨਾਂ) . ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ 

ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ 

.--('ਨੈਰਮਲ' ਕਰਣਾ ਰਾ2ੀੰ? &ਫਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੱਏ ਜਗਤ /ਵਲ) ਕੱਛ ਫੀ ਆੜਾ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, 

ਨਾਹਰਆਂ (ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਤ਼ ਗੀ ਆਬਣਾ ਚਾਗੀਟਾ ਹੈ /... 

ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ, 

ਇੱਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਬਰਤਨ ਸਾਜੇ, ਬਣਾਏ 

ਇਕ।£ਕ)? _. ਚਾਨਣੁ (ਲਾਨਣ? ਤਿਹੁ (ਹਾ? ਲੋਇ॥ 

ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਆਂ, ਲੌਕਾਂ, ਜਹਾਨਾਂ 

...ਇਕਾ ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੰ ਗੰ (ਜਗਤ /ਵਲ, ਗਰ ਰੂਪਾਂ ਆਨੇ) ਭਾਡੀ ਸ਼ਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ /&ਕਾ (ਰੱਭ$? ਾਨਣ 
ਹੰ /ਤੱਨਾਂ ਲੱਕਾਂ (ਉਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ /ਨੈਹਾ ਹੈ/)... 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ?) ਮਿਲੈ ਰ੍ ਸਚੁ।ਸੱਲ? ਪਾਈਐ, 

ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋ ਜਾਏ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਈਦਾ 

ਧੁਰਿ(ਪਰ੭ ਬਖਸ(੪ਕਨ) ਨ।ਨਾਂ? ਮੇਟੈ ਕੌ ਇ॥੬॥ 

ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ _ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਕੋਈ ਵੀ 

... (ਹੱਡ ਦ0 £ਹਰ' ਹੈਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਨੀ ਸ਼ਟਾ- ਗਰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਗੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲੀਂ ਛਰਗ਼ਾਹ' ਦਾ 
ਭਖ/ਸਸ਼' ਨੂੱ` ਕੱਛ /#ਟਣਾ ਨਗਾੀੰ`- ਸਕਟਾ:.. 

ਸਾਧੁ (ਨਾਧ) ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ . ਜਨੈ, 
_ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ __ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 

ਸੰਤੋਖੁ (ਸੰਤੰ੫? ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ॥ 
ਸਬਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ `_ ਸਤਿਗੁਰੂ `__ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ 

...ਲੇ ਸ਼ਾਹ ੪ਰਸ਼, ਸਾਹ ੪ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਣ ਹਨ; ਹਰਿ 

ਅਕਵਾ ਪਰਸ ਨਾਲ (ਭਰਹੂਰ ਹੋਂ ਸਾਂ) ਰੀ... 

ਅਕਥ (ਅਕਲ) ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ, 
ਅਕਹਿ ਵਾਰਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਵੀਚਾਰੀਦੀ 



ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ।ਸ਼ਤਗੁਾਰ) ਮਾਹਿ“? ਸਮਾਇ॥ 

ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅਭੇਦ 

...ਲੰਕਾਰ' #ਤਗੁਰਾ /ਫਚ ਅਭੰਦ ਨੰ ਜਾਣਨ ਤਾ, ਅ#ਕਾਂ£ (ਵਾਹਗੁਰੂ ਟ£) ਕਲਾ-ਵਾਰਤਾ ਵੀਲਾਰਨ (ਲਗ 
ਲਾਈਦਾ) ਹੈ... ਰ੍ 

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਊਤ? ਸੰਤੌ ਖਿਆ, 

ਪੀ ਕੇ, ਛੱਕ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 

ਦਰਗਹਿ ਰ੍ ਪੈਧਾ __ ਜਾਇ॥੭॥ 

ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

... (ਫੇਰਾ ਨੰਦ, ਅੱਤਗੁਰੂ' ਤੱ” ਨਾ% ਡ੫) ਅੰਗਤ ਡੱਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ 2, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੱ` ਗੱਲੀਂ ਦਰਗਾਹਾ 
/ਵਜ਼ (ਆਵਰ-ਨਾਤੈਕਾਰ ਦਾ) ਘਹੇਰਾਵਾ ੫/ਹਨ7ਇਆ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਘਟਿ(੫ਟ? ਘਟਿ।੫ਟ? ਵਾਜੈ `___ ਕਿੰਗ੍ਰੀ, (ਨਨ? 
_ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਇਨ) ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਦ) ਸੁਭਾਇ॥ 
ਦਿਨ ਰਾਤ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 

---(##ਾਰ' ਦੇ ਹਨ) /ਹਰਦੇ /ਵੈਚ` (/ਨੈਰੱਤਰ &ਨਿਵਰਾੰ-ਨਾਟ' ਦ?? ,ਕਂਨਗੀਂ ਫੱਲ ਰਨ 2, ਲੈ /ਟਨ ਰਾਤ 
#/ਓਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਝਟ' /ਫਚ (ਲੜਿਆ? ਆਹਨ' ਲੁਭਾ ਗੰ (ਲਣਾਈੰ /ਇੱਦੀਂ 2?/... 

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ - ਪਈ, 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨੁਰਨ੦) ਮਨੁ(ਮਨ) ਸਮਝਾਇ॥ 

(ਸੱਸ ਨ? ਸਤਗੁਰ ਛਾ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ ਆਪਣੇ /ਓਤ ਨੂੰ ਸ#ਡਾਏਆ ਹੈ, (ਕੈਸੇ ਓਸ? /ਫਰਲੇ ਨੂੱ` ਗੰ 

/ਏਸ਼ (ਛੱਲਿਵਗਾੀ-ਨਾਟ ਟਾ? ,ਨਿਆਨ ਹੱਦਾਂ ਹ/ 

ਨਾਨਕ, _ ਨਾਮੁ(ਨ% ਨ।(ਨਾਂ? ਵੀਸਰੈ, 
ਹੈ! ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾਂ ਭੁਲ ਜਾਏ 
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ਫ਼ੂਟੈ ਸਬਦੁ(ਸ਼ਕਟ) ਕਮਾਇ॥੮॥੧੪॥ 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ (ਸਤਿਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਕੇ 

<<ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਅਨੇਹੇ ਗੁਰਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ /ਡਰ ਪ੍ਰਡੂ? ਨਨ ਨਗੀ` /ਫੈਸ਼ਰਟਾ ਹਨ ਰਿ ਦਿ 
(ਮ78ਆਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੌ? ਕਕਤਾ ਨ ਜਾਂ ਹਨ/ ਰ੍ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਸਨੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ ।/ਨਲਾ) ੧(੫ਨਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ(/ਇਲ?? ਧਉਲਹਰ, 

ਚਿੱਤ੍ਰੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਮਹਿਲ-ਮਾੜੀਆਂ 

ਬਗੇ (ਭਨ) ਬੰਕ _ ਦੁਆਰ ॥ 

--(ਨਹੜੇ ਨੁਹਣ) /#ਤ੍ਰਕਾਗੰ (ਨਾਨ ਸਨ ਹੱਟ? ਅਲ ਆੜੀਆਂ ਨੜ਼ਰ ਆ ਰਹ ਹਨ; ਅਤੇ ਨਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁੰਦਰ' 
/ਓਟੈ ਫਰਵਾਸ਼ੇ ਹਨ... 

ਕਰਿ (ਕਰ? ਮਨ ਖੁਸੀ(5ਸ ਉਸਾਰਿਆ, 
ਕਰਕੇ, ਕਾਰਣ `__ ਚਿੱਤ ਅਨੰਦ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਣਾਇਆ 

ਦੂਜੇ ਹੇਤਿ(ਹੰਤ) ਪਿਆਰਿ(((ਆਗ? ॥ 
ਦੂਸਰੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੀਤ 

---(/ਟਨਹਾਂ ਆਹਲ ਨਆੜੀਆੰ ਨੂੱ` ਪੁਡੂ ਪੁੱਤ ਵਲ ਦੂਰ ਹੱਕ, ਅਤ)? ਦੁਸਗੇ, ਭਾਵ #ਆਗਣਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਨੇ, 
ਆਗਣੰ ਮਨ ਦਆਾਂ ਨਸੀਂ (#ਨਣ) ਲਲੀਂ ਉੱਸਾਹਨਿਆ ਹੈ... 

ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰ) ਖ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੌਮ _________ ਬਿਨ੍ਹ,(ਬੈਨ? 
ਅੰਦਰੋਂ, ਵਿਚੋਂ ___ ਸੱਖਣੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ 

ਢਹਿ ਢੇਰੀ _, ਤਨ (ਤਨ? -_ ਛਾਰੁ (ਡਾਰ)? ॥੧॥ 

ਢਹਿ ਕੇ, ਗਿਰ ਕੇ. ਢੇਰ ___ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ 

...ਹੇ/ ਭਾਲਾੰ/ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲ ਮਾੜੀਆਂ /ਏਚ' ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਤਨ, ਲੈ ਏਸਿਵਗੰ) /£ਆਰ ਤੱ” ਨਾਂ ਅੰਟਰੰ' ਸੱਖਣਾ 
6. ਤਾੰ 2ਸ਼ ਤਨ (ਨੰ ਦੀ ਸੱਖਣੇ ਆਹਨਾਂ ਫਾਂਨ 20. /£ਕ' /ਇਨ) ਦਹ ਛੋਗੀ ਹੱਕੇ ਨੁਆਹ' ਭਣ ਲਾਣਾ ਹੈ... 
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ਭਾਈ ਰੇ, ਤਨੁ (ਤਨ? ਧਨੁ(ਪਨ? ਸਾਥਿ (ਸ਼ਾਲ) ਨ(ਨੱ? __ਹੋਇ॥ 
ਭਰਾ _ ਹੇ! ਸਰੀਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

6 ਭਾਈ/ (/2ਨਾ ਸੱਸਾਰ' ਤੱ” ਕੂਚ ਕਰਨ ਫੋਲੋ /ਏਹ) ਸ਼ਗੀਰ ਅਤੇ ਦੱਲਤ' ਤੰਠੇ ਨਾਲ ਨਠਾੰ` ਹੱਦ... 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ (ਨਾਸ? ਧਨੁ(ਹਨ) ਨਿਰਮਲੋਂ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਦੌਲਤ ਪਵਿੱਤਰ 

ਗੁਰੁ (ਨਨ) ਦਾਤਿ(ਦਾਤ) ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਪੜ) ਸੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ __ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਠਹਿਰਾਉ 

... (ਕੰਵਲ)? &ਿਵਰ' ਛਾ ਨਾ#-ਹਨ 2 ਪਾਵੈਤਰ' ਹੈ, ਲੰਕਰ ਉਹ ਘਰਨਾਤਨ; ਤਗੁਰੂ ਰਾਗੀ ((ਏਲ ਧਨ 
ਦਾ ਨਵ ਨੂੰ? ਝਖ/ਲਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦੋਵ... 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਧਨੁ (ਧਨ) ਨਿਰਮਲੇ 

ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ(ਦੇਵਣਹਾਰ? ॥ 

ਜੇਕਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵ ਦੇਣਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਰ 

---(ਹ / ਭਾਣਾ/ #ਗਫ? ਵਗੰਹਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾ#-ਧਨ ਗੀ ਪਾਵਨ-੫ਾਵੈੱਤਰ' ਨੰ, ਲੰਕਰ` ਛਾਤਾਰ (ਵਗੰਹਿਗੁਰ 
ਆਪਣਾਂ ,ਕੈਰਪਾ ਕਰਕ? ਏ ਦੋਵ... 

ਆਗੈ -`ਯੂਛ ਨ(ਨ? ਹੋਵਈ, 

ਜਿਸੁ(/ਨੇਸ਼) ___ ਬੇਲੀ __ ਗੁਰੂ (ਨਰ? _____ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ) ॥ 
ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸਤ,ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

---/ਜ਼ਲ਼' ਦਾ /#ੱਤਰ' ਗੁਰੂ #ਤ ਕਰਤਾ #ਰ=਼' ਹੱਵੋ, ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭਾਦ ਰੱਕਾਂ ਦਰਗਾਨੇ ਕੱਠੀ ਪੱਡ-,ਉੱਡ 

ਨੰ ਹੁਇ. 

ਆਪਿ(%੫? ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ, ਆਪੇ __ ਬਖਸਣਹਾਰੁ(ਲਕਸ਼ਣਹਾਰ? ॥੨॥ 
ਆਪ ਹੀ . ਛੁੱਡਾ ਲਵੇ _ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਆਪਹੀ _ - ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ 



੭ 
੨ ਟੇ 

(ਕਰ ਵਾਹਗੁਰੂ? ਆਪ ਗੀ (ਨਾਈਆਵਾਂ ਕਾਰਾ
ਂ ਤੌ? ਛੁੱਡਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਾਲੰਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਗੰ ਤਾਂ ਬੜਐੰਦ ਰੀ... 

ਮਨਮੁਖੁ(ਮਨਨੱਓ 
ਜਾਣੈ 

ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਰ ਸਮਝਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦੇ 

ਧੀਆ।ਆੰਆਂ? ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ(ਸੰਜ? ॥ 

__ਮਨਨੁੱਖ ਡਨਨਾਨ ਸ਼ਖ਼ਡਦਾ ਨੰ #ੈ' ਏਹਾ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ 
ਉੱਸ ਦੇ ਹਨ; ਪਰ /£ਹ' ਤਾਂ (/2ਸ਼ ਸੱਨਾਰ /ਵੈਚ? 

ਪਰੜਲਾ ਸੰਨੰਗਾਂ ਕਰਕ /#ਲੰ ਹੱਦ ਹਨ... 

ਨਾਰੀ ___ ਦੇਖਿ/ਏ੪? ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ, 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ 

ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ (ਹਰਨ? ਸੁ:ਸ) ਸੋਗੁ (ਸੰਨ)? ॥ 

_(ਮਨਨੁੱਖ 2ਨਲਾਨ? /ਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂ ਏੋਖ ਕੰ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੁੱਛਾ 2
 [ਲਉ 

ਦੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰ ਨਸੇ ਦੀ ਨੈ. 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨ੫) ਸਬਦਿ (ਸ਼ੜਦ) ਰੰਗਾਵਲੇ , 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ 

ਅਹਿਨਿਸਿ ( ਅਹਨੈਨ/ ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸੁ(ਰਨ) ਭੋਗੁ/#ੱਨ)? ॥੩॥ 

ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ ਭੋਗਦੇ, ਮਾਣਦੇ 

...ਸ਼ਤੰਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖ਼ੇਤਾ ਰਾਲੰ' ਸ਼ਬਦ /ਵੈਚਾ ਰੱਲ ਹੱਛ (/ਇਨਸ਼ਾਨ), /ਏਨ' ਰਾਤ ਵਗੰਹਗੁਰੂ ਦੇ (ਅਮ੍ਰਿਤ? 

ਚਿਤੁ (/6ੱਤ) ਚਲੈ, ਵਿਤੁ(/ਵੱਤ) ਜਾਵਣੇਂ, 

ਧਨ, ਦੌਲਤ 
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_..੭7ਇਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, #7ਆਧਾਗੀ (#ਨਨੁ8? ਏਾ /ਰਟਾ ਅਲ਼ਨੈਰ ਹੈ ਕੇ ਡਾਵਾਂ-ਡੱਲ ਹੱਏਾ ਹੈ... 

ਬਾਹਰਿ (ਭਾਹਰ) ਢੂੰਢਿ(ਰੰਦ) ਵਿਗੁਚੀਐ, 

ਘਰ ਮਹਿ? ਵਸਤੁ (ਵਸਤ) ਰ ਸੁਥਾਇ।ਨਕਾ£? ॥ 

(ਹਿਰਦੇ) ਘਰ ਵਿਚ _____ ਪਦਾਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਥਾਂ ਤੇ 

--(#ਤਨੀਕਾ ਅਨੰਦ ਨੂੰ? ਭਾਹਰੰ' ਲਭਣ ਨਾਲ #ਆਰ ਹੱਲੀਦਾ ਹੈ, ((ਕ6ਸ' ਪਰਮਆਾਤਨ-ਅਨੰਦ ਰੂ?) ਵਸਤੂ 
ਤਾਂ /ਹਰਦੇ %ਰ' /ਵਚ ਨੰ ਉੱਤ# ਥਾਂ ਤੇ /ਟਕਾੀਂ ਹੱਈਂ ਨੈ... 

ਮਨਮੁਖਿ(#ਨਨੁੱਖ? ਹਉਮੈ ਕਰਿ (ਕਰ? ਮੁਸੀ, 

ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਅਹੰਕਾਰ _ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ/ਨੱਗੀ ਗਈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਠੁਰਨੁੱਖ? ਪਲੈ ਪਾਇ॥੪॥ 
_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇ ਵਿਚ,ਲੜ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦੇ 

_...੭ਨ ਏੇ ਨਰ ਲਗਣ ਵਾਲੀਨੰਵ /ਏਨਤ੍ਰਨ ਹਉਨੈ ਕਰਕੇ ਠੱਗਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤਗੁਰੂ' ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਣ' 

ਵਾਲੇ (ਵਾਹਹਗ੍ਰ ਦੇ ਨਾ#-ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਪੱਲੇ ੪ ਲੰਦੋ ਹਨ... 

.. ਸਾਕਤ . ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ, 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਗੁਣ ਹੀਨ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ 

ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ (ਨਲ) ਹੀ ਪਛਾਣੁ (ਪਛਾਣ) ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਪਹਿਚਾਣ 

.--ਹ/ ਨੂਣਾਂ ਤੱ ਵਾਂਡੰ, ੭ਆ7ਏਆਹਾਗੀ (ਜੀਫ? ਆਪਣਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੰ ਪਨਿਲਾਣ ਤਾਂ ਕਰ... 

ਰਕਤ (ਰਕਤ) ਬਿੰਦੁ (/ਓੰਟ) ਕਾ ਰ੍ ਇਹੁ/£ਹ) ਤਨੋਂ, 
_ ਲਹੂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ(ਪਾਸ) ਪਿਰਾਣ(/£ਰਾਣ? ॥ 

ਅੱਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਯਾਨ, ਜਾਣਾ 

_..-(ਹ/ ਭਾਈ?/ ਤੇਰਾ)? /ਣਹ' ਸ਼ਗੰਰ (ਨਆਤਾ ਦਏ? ਲਹੂ ਅਤੇ (/ਤਾ ਦੋ? ਵੀਰਜ ਤੱ ਡਣੋਆ ਹੈ, (ਅਤੇ ਅੰਤ 

ਉ' ਏਸ ਨੰ) ਅੰਨਾ ਦੇ ਕੱਲ ਨੀ ਲਾਣਾ ਹੈ., 



ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ (ਵਸ) ਦੇਹੁਰੀ, 
ਸੁਆਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਰੀਰ 

ਮਸਤਕਿ(ਮਸਤਕ) ਸਚੁ (ਨੰ) ਨੀਸਾਣ(ਨਲਿਣ? ॥੫॥ 

... (ਜਿੰਦ ਟਾ) #ਗੀਰ ਨੁਆਲਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਹੈ, /ਏਹ ਸੱਠ, ਭਾਣ ਅਟਲ ਸ਼ਾਨ ਹਰ ,£ਕ' ਦੇ ਅੱ ਉੱਤ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰ ਉੱਕਗਾੀ ਹੱਟ 2)... 

ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ (ਨੰਵਣ? ਮੰਗੀਐ, 
ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਮਰ ਮੰਗਦਾ 

ਮੁਆ `ਨ(ਨ? _` _ ਲੋੜੇ ਕੇ ਇ॥ 
ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ 

.--(ਹਰ' ਕੱਲ? ਛਹਤਾ ਜੀਵਨ; ਭਾਵ ਲੱਗੀ ਉਮਰ ਟੀ ਯਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਦੀ #ਰਨਾ ਨਗ ਲਾਨੁੰਦ”.. 

ਸੁਖ(ਨੱ੍? __. ਜੀਵਣੁ (ਅੰਵਣ) _ ਤਿਸੁ (ਓਸ? _ ਆਖੀਐ, 
ਸੁਖੀ, ਅਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ __ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸੁ(ਐਸ? ____ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨੁਕ) __ ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ 

ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) 

..-ਪੰਰ' ਅਨੱਦਸਲਾੰ ਲੰਦਨ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਸਨਨੁੰ£' ਹੱਟ, ਉਸ ਹਰ#-ਸਾਧਕ' ਦਾ ਹੰ ਕਹਾ ਨਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ ਦੇ 

(“ਹਿਰਦੇ /ਵੈਚ) ਓਹ (ਰਮਤ) ਵਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਮ ' ਵਿਹੂਣੇ, . ਕਿਆ ਗਣੀ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਬੰਦਗੀ ਸੱਖਣੇ, ਖਾਲੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ 

ਜਿਸੁ/#ਨ) ਹਰਿਂ(ਹਰ? ਗੁਰ ਦਰਸੁ (ਦਰਸ) ਨ।ਨਾਂ? _ਹੋਇ॥੬॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝ? ਨਨ ਤੱ ਸੱਗਠੇਆਂ ਟੀ ਕੰ /ਨੈਣਤਾੰ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹ ,ਕੈਨੋਂ /ਨੈਣਤਾੰਂ /ਫੋਚ' ਨਹੀੰ ਹਨ ਨ 

ੰ ਪਰਸਾਤਾ ਰੂਪ ਸਤਰ ਦੇ ਲੰਾਰ ਨਹੀ ੋੋ /.. 
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ਜਿਉ(ਨਉ? '___ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ(ਨਸ) ਭੁਲੀਐ, 
ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਰਾਤ __ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ 

_ ਜਬ ਲਗਿ(ਲਗ) ਨਿਦ੍ਰਾ(ਨਂਦਾ? ਹੋਇ॥ 

ਜਦੋਂ __ ਤਕ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ 

.../ਨੰਟੇ' ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਨ /ਵੈਚ (ਨਾਂਇਿਆਂ? ਲਣ' ਤਕ' ਨੰਦ ਹੱਦ ਹੈ ਡੁੱਡ ਲਾਲੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਲੱ ਟੋਝ' ਰਹੋ ਹੱਦ 

72 ਓਸ ਬਾਠ ਡੁਲੰਖਾ ੪ ਲਾਲੀਦਾ ਹੈ, 5 /ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਠ ਹੈ 5 ਲੂਠ' ਹੈ)... 

ਇਉ(/ਏ੬? ਸਰਪਨਿ(ਨਰਪਨ? __ ਕੈ ਵਸਿ(ਵਸ਼? ਜੀਅੜਾ, 

ਇਵੇਂ ਰ੍ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਜੀਵ _ 

ਅੰਤਰਿ(ਅਤਰ) ਹਉਮੈ _ ਦੋਇ ॥ 

ਅੰਦਰ, ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ 

ਦੂੰਤਾ=ਡਾਫਨਾ ਬਣ ਰਹਹਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨੁਕਨ/ਤ) ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ, 

ਸੁਪਨਾਂ ਇਹੁ (/ਏਨ) ___ਜਗੁ(ਜਲ) ਲੋਇ॥੭॥ 
ਖਾਬ, ਭਰਮਮਈ ਪਸਾਰ ਵਸਤੂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ 

..(ਲੰਵ ਨੰ? ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ,£ਹ /ਫੋਲਾਰ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ %; ਏਨਾ ਲੱਨਾਰ ਨੂੱ` ਨੁਪਨ 
ਣਾ ਨੋਆਈ' ਠੋਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰੱਤਿਤ ਕਰ... ਰ 

|| _ਅਗਨਿ(ਅਗਨ) __ ਮਰੈ, ਰ੍ ਜਲੂ (ਜਲ? ਪਾਈਐ, 

ਜਿਉ(/ਨ? ਬਾਰਿਕ __ ਦੂਧੇ ਮਾਇ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰ੍ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਾੰ ਦੇ 

..ਵੋਂ ਪਾਣਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਭੰਡ ਲਾਂ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤ ਹਂ ਜਾਂਲੀ ਰੰ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੱ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ 

(ਖਤ ਨੰ ਸ਼ਾਂਇ 62... ਰ੍ 



ਲਾਲੀ, ਸਕ ੭ ਦਿ ਲਾ, ਜਾਤ ਅਸਲ ਨਾਗ ਈਦ 

ਬਿਨ੍ਹ ਭਨ? ਜਲ, ___ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾਨ) _ਥੀਐ, 

ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ___ ਪਾਣੀ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਉਹ __ ਨਹੀਂ __ ਹੁੰਦਾ, __ ਰਹਿੰਦਾ 

ਬਿਨੁ ।/ਨੈਨ) ਜਲ ___ ਮੀਨੁ (ਅੰਨ? ਮਰਾਇ॥ 

ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ 

....ਨੇਵ? /ਝਨਾਂ ਪਾਣਾ ਤੰ' ਕੱਵਲ ਫੁੱਲ ਨਗ ਗਹੈਂਦ; ਅਤੇ ਪਾਣ? ਡੇ ਐਨਾਂ ਮੱਛੀ #ਰ ਲਾਂ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ( ਨਰਮ? ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਰਸਿ(ਰਨ) ਮਿਲੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ 

ਜੀਵਾ(ਜੰਵਾ) ਹਰਿ।(ਹਰ) ਗੁਣ ਗਾਇ॥੮॥੧੫॥ 

...ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਸਨਨੁੱਡਤਾ ਰਾਠੀ' ਪਰਮਾਤਮ-ਅਨੱਦ' ਪ੍ਰਾਪਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਨਿਗੁਨੂ ਲੀਆ 

ਚਨਆਲੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਕਰਕ) ਨੰ“ (ਆਤਨੀਕ' ਸੀਵਨ? ,/ਨਊਂਦਾ ਹਾਂ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਲੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ।ਨਲਾ) ੧(ਘਨਲਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਫੂੰਗਰੂ (ਡੂੰਨਰ? ਰ੍ ਦੇਖਿ।ਏ੪) ਡਰਾਵਣੇਂ, ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ(ਡਨੰਆਨ)? ॥ 

ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪੇਕੇ ਡਰ ਗਈ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ 

...(ਬੀਨੇਓ' /55 ਵਾਲ ਉੱਕਾ ਵਾਲੇ ਆਤਨੀਕਾ ਆਵਨ ਨੂ? ਡਰਾਵਣੇ ਉੱਓ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇ੪ਕੰ, (ਲੱਸ਼ਾਰ 
ਰੋ?) ਪੰਕੈ ਘਰ' /ਫਚਾ ਗੰਦੀ ਜੀਵ ./ਇਨਤ੍ਰਇ ਡੰਡੀਤ ਹੈ ਨੰ ਹੈ (ਕੈ ਨੰ” ਨਹ #ਆਹਏਆ ਨੂ” ,ਤਆਗਕੇ 
ਆਤਨੀਕਾ ਸੰਵਨ ਦੀਆਂ ੬7ਨਆਣੀਆਂ ਵਾਲੇ £ਸ਼ /ਨ#ੜੇ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੈ ਕਰਾਂਨ?)... 

ਉਚਉ ਪਰਬਤੁ(ਪਰਕਤ) ਗਾਖੜੇਂ , 

ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਬਿਖੜਾ, ਕਠਿਨ 

ਨਾ ਪਉੜੀ(੫6ੰੜੂ?? ਰ ਤਿਤੁ।/ਤਤ) ਤਾਸੁ(ਤਾਨ) ॥ 
ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਉਸ ਨੂ ਇਆ 

--..2ਹਾ (ਆਤਨਕ' ਲਾਂਵਨ ਰੂ੪) ਪਰੜਤ, ਅਭਫਾ ਨਾਗਰ ਝਹੁਤ /ਝ#ੜਾ 2, /ਏਸ਼' ਨੂੱ` ਕੱਛ ਸੱਸ 
/ਨਿਆਨ' ਰੂੰ ਪੱਤੀ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਝਾਨਗੀ ਕਰਮਾਂ ਟਾ ਸਹਾਰਾ ਆਮੰਦਕ ਨਹਾੰ` ਹੈ... 
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ਗੁਰਮੁਖਿ/ਨਗਨ੨? .. ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ)_ ਸਾ ਜਾਣਿਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਅੰਤਰ-ਯਾਂਤਰਾ __ ਸਮਝਿਆ 

ਗੁਰਿ।ਨਰ) ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ (ਤਗੀਆਨ/ ॥੧॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਰ ਗਈ 

...(੪ਊ) ਅਓਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਠੰ' ਨੌ ਆਅਣੇ #ਰਦੇ /ਵਚ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਚਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਨਲਅਤਾ ਨੂੰ? ਸ਼ਖ਼ੜਾ 

ਉਆ ਹੈ ਗਤਗੁਰ ਨੰ (ਨੌਨੂੱ` ਵਨ੍ਗਨ ਨਾਲ) ਲਾ £ਇੱਤਾ ਠ, ਅਤੇ ਨ' /ਨੈਖੜੇ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੱ ਤਰ ਲਈ ਹਾਂ... 

ਭਾਈ ਰੋ, ਸਿ ਭਵਜਲੁ(ਭਵਜ਼ਲ/ `ਬਿਖਮੁ/#੪੧) ਰ ਡਰਾਂਉ (ਡਰਾ?) ॥ 
ਹੇ ਭਰਾ ! ਭਵਸਾਗਰ __ ਕਠਿਨ, ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਉਣਾ 

..-5/ ਭਾਣਾਂ/ (/2ਹ' ਸੰਸਾਰ) ਭਾਵਸ਼ਾਗਰ' ਡਰਾਊਂਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨ ਹੈ /... 

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ /ਮਤਗੁਰ) _ਰਸਿ(ਰਸ) ' ਮਿਲੈ, 

ਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਗੁਰੇ (ਨਰ? ਤਾਰੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਠਹਿਰਾਉ 

--. (ਬੁੰਡ ਲੈ £ਨ੍ਹਾਂ #ਘਤਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 5? ਕਰਨ ਸਤਗੂਨੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੱਕੇ ਲ ੪ਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰ, ਪਰਨਾਤਨ-ਨਾਲ 
(ਦੇ ਜਾਨਣ ਦ?) ਝਕਮੈਸ਼ ਕਰਲੇ, ਵਿ ਜਪ ਹੀ... 

ਚਲਾ (ਠਲਾਂ) ਚਲਾ।ਰਲਾਂ) ਜੇ ਕਰੀ, (ਕਰ? ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ(ਠਲਣਹਾਨ? ॥ 

ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ __ ਕਰਾਂ ਸਮਝਾਂ___ _ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ . 

ਸੇ ਨੈ ਇਹ ਕਠਾ ਲਾਵਾਂ /5ਕ' (ਜਗਤ ਤੱ? ਚਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰਾ ਵਕਤ ,ਏਹਾ ਕੰਤ ,ਉਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂ /ਕ (ਸੰਸਾਰ 

ਤਰ ਤੈ /£ਹ ਵਾਂ ਸਨੜ ਲਵਾਂ /ਕੈ' ਸੱਸ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਲਹਏਸਾਨ` ਹੈ... 

ਜੋਂ ਆਇਆ ਸੋ `_ ਚਲਸੀ, _ 

ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ __ _ਚਲਾਂ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਮਰੁ(ਅਨਰ) ਸੂ ਗੁਰੁ (ਨਨ? ਰ੍ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ) ॥ 

_ ਸਥਿਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 
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ਤਾਂ /2ਹ' ਸਮਡ ਲਗ ਲਾਵੰਗਨ %) ਨੇਂ ਵੀ (/£ਸ਼ ਰਲਾਸ਼ਾਨ ਸੱਨਾਰ 2)? ਆਆ ਹੈ, ਉਹ (%ਵੱਰਾ 

ਹ$) ਜਲਾ ਨਾਵੰਗਾ; ਸਜ ਨ ਵਲ ਜਰਗ ਰ 

ਭੀ ਸਚਾ(ਸੱਰ) __ - __ ਸਾਲਾਹਣਾ, 

ਤਾਂ ਵੀ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ___,___. ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ 

ਸਚੇ।ਸੱਰ) ਬਾਨਿ (ਬਾਨ? `_ਪਿਆਰੁ(/£ਆਗ) ॥੨॥ 

ਸਦੀਵ ਸੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ 

...( ਭਾਵੇ /£ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜਲਗਏਆਾਨ ਹੀ, ਪਊ ਨੋ/ ਭਾਈ/? ਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ-ਗੰਝਰ (ਪਰਨਾਤਨਾ ਲੰ) /ਨੈਫ਼ਤਾ 

ਸਲਾਹ ਕਰਨ? ਜਾਰੀ ਨੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਠੀਵ-ਸ਼ੱਓ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ? /ਟਕਾਣੀ, ਨ 

(ਪਾਉਣੀ ਲਾਗਾੰਦਾੰ ਵੱ 

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ(%ਨਲਾਂ) ਸੋਹਣੇ, 

ਪਕੇ (45) ਕੌਟ _ ਹਜਾਰ(ਹਫ਼ਾਰ) ॥ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

...ਨਂਇਰਾ ਦਰਵਾ/ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ੫ਰ, #/ਲ, ਮਜ਼ਕੂਤ' ,ਕੈਨੂੰ... 

ਹਸਤੀ __ ਘੌੜੇ ___ 
ਹਾਥੀ ਰ ` ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਲਸਕਰ (ਲਸ਼ਕਰ? ਲਖ (ਲੱਖ) ਅਪਾਰ ॥ _ 
ਫੌਜਾਂ, ਸੈਨਾ-ਦਲ ਲੱਖਾ ੍ ਬੇਅੰਤ 

...#ਣ/ਨਣਤਾ ਛੱਲਾਂ ਠੰਡ ਨਾ ਟਾਲ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਮਸਤ ਘੱੜੇ ਆਹਕ... 

ਕਿਸਹੀ _ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਨ(ਨਾ? ਚਲਿਆ, 

ਖਪਿ(੩੨) __ ਖਪਿ(੪੨) ___ ਮੁਏ 
ਮਰਕਏ ਖਪ ਕੇ, ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਕੇ __ ਖਪ ਕੇ, ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਕੇ 

ਅਸਾਰ ॥੩॥ 

ਬੇਖ਼ਬਰ 
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---(ਇਹਾ ਸ਼ਾਰਾ ਕੁੜ ਕਦੋ ਫ? .ਕੈਨੋਂ ਦੋ ਨਾਲ ਨਗੀੱ` ਸਾ; ਤਾਂ ਭਆਰ ਤਤ ਬਰ ਨੀ 

(ਨਾਰ ਤੰ) ਮਰ ਜਾਏ ਹਨ... 

ਸੁਇਨਾ `_ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀਐ, 
ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ 

ਮਾਲੂ (ਆਲ? ਜਾਲੂ(ਲ਼ਾਲ? . ਜੰਜਾਲੂ(ਨੰਨਾਲ? ॥ 

ਦੌਲਤ ਫਾਹੀ ਜਕੜ, ਬੰਧਨ 

(ਸ਼ੰਕਰ? ਸੰਨ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਨ; ਦੱਲਤ ਕਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਹਾ (ਓੰਟਗਾਂ ਤੂ ਮੌਨ) ਲਾਲ /ਵੇਰਾ 

ਫਸਾਉਣ ਲਣਾੰ ਬੰਹਨ ਬਣਦੇ ਹਨ:.. 

ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ(ਮਆਨ? ਦੌਹੀ ਫੇਰੀਐ, 

ਬਿਨ (/ਨ) ਨਾਵੰ(ਨਾਵੈ? ਸਿਰਿ(/ਨਠ) ਕਾਲੂ (ਕਾਲ)? ॥ ` 

ਬਗੈਰ - (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ __ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ 

ਰ੍ ਸਿ ਤਤ ਤੀ ਡਰ ਵਾਂ ਵਨੀਗੁਰੂ-ਨਾਲ ਤੱ ਐਨਾਂ 

/ਰ ਉੰਤੀਂ ਅੱਤ ਦਾ ਡੈ ਖੜਾ ਲੀ ਗਦਾ ਰ.. 

ਪਿੰਡੁ (ਨ) ਪੜੈ ਰ ਜੀਉ ਰ ਖੋਲਸੀ, 

. _ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵ ਖੇਡ ਚੁਕੇਗਾ 

। _ਬਦਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲੂ (ਹਾਲ? ॥੪॥ 

: _ ਐਬੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਹਾਲਤ 

: ਵਲੀ ਡੀ ਤਾਂ ਸਗੰਰ` ਵਹ ਪਲੰਗਾ; ਭਾਵ /ਨਨਨ ਲਾਣੰਗ; ਤਾਂ#ਜ 
; ਮੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਆਂ ਦਾ ਕੰ ਹਾਲ ਠੱਟਾ? ਭਾਵ ਭਰਤ ਭਲੀ ਹਾਲਤ ਰਡਗ.. 

ਪੁਤਾ(£ਤਾ ਦੇਖਿ।ਏ੨) ਵਿਗਸੀਐ, 
? ਪੁਤਰਾਂ .___ ਦੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਦਾ 

੍ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ ॥ 
ਪਤੀ 
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...ੰਤਰਾਂ ਨੂੰ” ਦੇਖਕੇ ਭਸ਼ਾ ਹੰਛੰਦਾ' ਹੈ, ਅਤੇ /ਏਸਤ੍ਰਾਂ (ਆਪਣੇ) ਪਤ ਦੀ ਨੌਜਾ ਵੌਲ' ਕੰ ਪ੍ਰਸਨ-,ਉੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ (ਚੰਦਨ) ਲਾਈਐ, 

ਕਾਪੜ੍ (ਕਾਪੜ? ਰੂਪੁ(ਨ੫) ___ ਸੀਗਾਰੁ (#ਨਾਗ) ॥ 
ਕਪੜੇ ਰ੍ ਸੂਰਤ, ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਜਾਵਟ 

ਸਤ 8ਸ਼ਲਾਦਾਰ ਅਤਰ, _ਤੰਨਨ ਆ ਲਗਧਆਂ ਲਾਵਾ ਨ #ਤ (ਨੁੱਟਰ) ਖਲ 

ਕੱਧੈਆਂ ਣਾ /#ਜਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ੈ.. 

ਖੇਹੁ ਖੋਰ _' -. ਰਲਾਈਐ, 

ਛੋਡਿ/ਡੱਡ) ` ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ (ਭਾਨ? ॥੫॥ 
ਛੱਡ ਕੇ __ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰ. __ 

--(#ੰਵਨ ਖੰਡ #ਤਨ' ਰੰਣ ਤੋ ਸਰ 7 ਮੱਠੀ ਤੱ ਨੈੱਟ ਚ ਰਲਾ #ੱਤਾ ਜਾ, ਦਾ 

ਮਾਣ-ਮੱਤ) ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ,ਤੋਆਗਾ ਕੀ ਤੁਰ ਸ਼ਾਂਦਾ ਰੈ... 

ਮਹਰ।ਅਨਰ) ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ, 
ਮੁੱਖੀ, ਸਰਦਾਰ ਰ੍ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਦਵਾਈਏ 

ਰਾਜਾ ਰ ਰਾਉ ਕਿ ਖਾਨੁ (ਖਾਨ) ॥ 
_ ਪਾਂਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਅਥਵਾ, ਜਾਂ ਨਵਾਬ 

ਪਿ ਭਾਏਸ਼ਾਹ, ਰਾ, ਰਾਊਂ ਲਾਂ ਨਵਾਕ ਆਹਇਕਾ ਸ਼ਦਵਾ ਲੀ... 

ਰਉਧਰੀ ਰ ਰ ਰਾਉ ਹਸ ਸਦਾਈਐ, 

ਜਲਿ(ਸਲ) _______ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ॥ 
ਸੜ ਕੇ ਬਲ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ 



ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੇਹ 

$ 
| ਨ 
੨ 

। ਸਲੰਭ ਲੁਆ ਨੌਂ ਕਾ ਰ.. 

| ਗੁਗਿਓਰ) ਰਾਖੇ ੨ ਨਿਰਮਲੇ, 
: ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ 

: ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਦ) ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਹਿ(ਡਾਨ)॥੭॥ 
_;ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ _ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਕਵਨ) ੨੧੯ (£2= 
ਕਿ ਦੀ ਪੰਨਾ ੬੩-੬੪ 
2੧੫ ਲਾ ਰੂ 

(੬੬ ੫੦ 

,..(%#ਤ' ਭਾਵੇ? ਲੱਧਰ ਰਾਜੇ ਆਇਕ ਕਹਾ ਲਈਏ, (ਅੱਤ ਨੂੰ' ਨ੍ਹਾਂ 2) #ਨੰਕਾਰ /ਠ' ਸੜ ਫਲ ਕੰ (ਨੰ 
#ਰ' ਲਾਣਾ 2)... 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਮਨਨੁੱਓ? ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਰ ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਮਨ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ` (ਪ੍ਰਭੂ)ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਜਿਉ(ਨ£? ਡਵਿ(ਡਵ) ਦਧਾ(ਦੱਧ) ਕਾਨ (ਕਾਨ? ॥੬॥ 

<-ਡਨਨਾੜ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਇਦਾ 2. ਅਤੇ (ਨ7ਆ' ਟੇ ਲੰਨਾਲ /ਏਠ' ਛਲ ਹੱਛੇ ਦੰੰ ਓਸ਼ਦੀ ਹਾਲਤਾ 
/ਣਦੇ' ਹਂ ਲਾਲੀ 2) /ਨਦੇ' ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੱਟ ਕਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ... 

ਹਉਮੈ ਕਰਿ(ਕਰ) ਕਰਿ(ਕਰ) ਜਾਇਸੀ, 

ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਰ੍ (ਤੁਰ) ਜਾਏਗਾ _ 

ਜੋ ਅਆਇਆ ਰ੍ ਜਗ ਮਾਹਿ (ਨਾਨ? ॥ 

---/ਨਹੜਾ' ਦੀ /ਟਨਾ ਸ਼ਸਾਰ' /ਵੋਚ (ਜਨਮ ਲੰਕੋ) ਲੀ ਰਿ (/ਏਸ਼' ਸਗਤਾ 

ਤੱ? ਤੁਰ ਸ਼ਾਣੰਗ:... 

ਸਭੁ (ਸਭ? ਜਗੁ (ਜਨ) ਕਾਜਲ ਕੇਂ ਠੜੀ, 

ਤਨੁ (ਤਨ) ਮਨੁ (ਮਨ) ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ(ਨੁਆਹ? ॥ 

ਗੀ (ਏਸ ਮਹ #ਚ ਝਡ ਕਉਨ ਦੀ ਕਾ ਨਾਲ) ਤਨ #ਨ ਅਤੇ 

ਅਗਨੀ 
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99 ਗੁਰੂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਝਦ' ਰਾਗੀ; #ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਤ੍ਰੈਲਨਾਂ ਰੁ? ਅਗਨੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਲਾ ਆ 

ਹੈ, ਓਹ (ਨੁਰ-ਸ਼ਝਦ' ਦੇ ਜਾਨਣ ਨਾਲ) /ਨੈਰਨਲ ਹੈਂ ਨਈ ਹਨ:.. 

ਨਾਨਕ, ਰ੍ ਤਰੀਐ ਸਚਿ(#ੱਦ) ਨਾਮਿ(ਨਾਨ? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ 

ਸਿਰਿ(ਨਰ) ਸਾਹਾ।(ਸ਼ਾਹਾ? ਪਾਤਿਸਾਹੁ (ਪਾਤਸ਼ਾਠ) ॥ 

...ਨ/ ਨਾਨਕਾ/ ਨੰ ਪਾਤਸ਼ਾਨਾਂ ੇ ਨਰ ਉਪਰ ਵਾ (ਸੱਚ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹ, ਉਸ ਸ਼ਟਾ-ਨੰਝਰ' (ਵਗਹੈਗੁਰੂ) ਦੋ 
ਨਾ#` ਰਾਠੰ' (ਡੇਲ /ਸ ਨੱਸ਼ਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ? ਤਰ' ਨਾਲੀਏਾ ਹੈ... 

ਸੈਨ? ਹਰਿ।ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਨ(ਨਾ? ਵੀਸਰੈ, 

ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਂ _ __ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਰ੍ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) ਵੇਸਾਹੁ(ਦੇਸ਼ਾਠ? ॥ 

_ ਪਰਮਾਤਮ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਜਵੇਹਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ 

ੈ੍.ਨੰ/ ਵਹਹੋਗੁਰ/) ਮੰਨੂ ਹਗੀ-ਨਾਨ' ਡੁੱਲਣਾ ਨਠੀੰ' ਚਾਨੰਦ; ਨੰ” ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਨ-ਰਤਨ #ਗੀਦ ਉਆ ਹੈ... 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨ5) ਭਉਜਲਿ (ਭੰਜਨ) ਪਚਿ(ਪਦ? __ ਮੁਏ, 
_ ਮਨਮਤੀ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਰ੍ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਕੇ ਮਰ ਗਏ 

ਗੁਰਮੁ ਖਿ।ਨਰਨ=) ਤਰੇ ਰ੍ ਅਥਾਹੁ(ਅਠਾਹ? ॥੮॥੧੬॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ __ ਪਾਰ ਹੋਂ ਗਏ ਡੂੰਘੇ 

,--#ੰਨਨੁੰਡ' (ਨੱਸਾਰ) ਭਉਜਲ /ਵੋਚ (ਲੱਤ ਖਾ ਆ ਕੇ ਭਾਫ) #ਆਰ' ਹੈ ਹੱ ਕੈ #ਰ' ਨਈ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਸਗੁਰ 
ਏ' #ਨਨੁੱਖ ਗਹੈਣ ਵਾਲੇ /ਏਸ਼ ਡੂੱਪੰ (ਨਦਰ ਤੱ ਨਨ ਦੋ ਆਨੇ? ਪਾਰ ਹੈਂ ਗਈ ਹਨ? _ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਿਲੰਰਾਨ) _ ਮਹਲਾ (੭/ਨਲਾ) ੧(੫/ਨਨਾ) ਘਰੁ(ਘਠ) ਸਾ ੨(ਦੂਲ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੂਸਰਾ 

ਮੁਕਾਮੁ (#ਕਾਨ) ਕਰਿ, (ਕਰ) ਘਰਿ(ਘਰ) ਬੈਸਣਾ, 
ਟਿਕਾਣਾ, ਪੜਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਬਹਿਣਾ, ਠਹਿਰਨਾ _ 
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`_ ਨਿਤ ਚਲਣ ਕੀ ਧੋਖ ॥ 

ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁੱਖ-ਧੁੱਖੀ, ਚਿੰਤਾ 

ਜੀਤ ਨ ਘਰ ,ਉਚ ਭੈਨਣਾ (ਕਨਲਪੁਣਾ ਨੰ, ਐਲ ਟਰ? ਰੱਸਾ ਤਾਂ 

ਨਾ ਝੱਲੇ ਲਾਣ ਦਾ ਹੁੱਖ-ਹੱਡੀ ਛਾਂ ਗਹਂਦੀੰ ਨੈ... 

ਮੁਕਾਮੁ (ਮੁਕਾ? ਤਾ(ਤਾ? ਪਰੁ(ਪਰ? ਜਾਣੀਐ, 
ਟਿਕਾਣਾ, ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ (/ਨੋਨਜ਼ਲ) ਲੋਕ ॥੧॥ 

ਜੇਕਰ ਰਫ੍ਹੇ ਪੱਕਾ, ਨਾਂ ਹਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ 

...ਟੰਸਾ ਨੂ ਸਤਰ) ?ਕਾਣਾ ਤਾਂ ਨੀ ਸਮੜਣਿ, ਜੰਕਰ /ਏਹ ਜਗਤ ਸਣਾ-ਜੰਝੈਰ ਗਹੈਣ ਵਾਲਾ ਹੰਵ... 

ਦੁਨੀਆ, (ਦੁਨੰਆਂ) ਕੈਸਿ(ਕਸ? ਰ ਮੁਕਾਮੇ ॥ 
ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਜ ਟਿਕਾਣਾ, ਪੜਾਅ 

,..#ੰਨਾਰ' ਨੂ (ਸੈਰ) /ਟੈਕਾਣਾ ਕਦੇ (ਅਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਵ' ਨਗ ਅਹੰੇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)... 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਸਿਦਕੁ ,।/ਏਕ) __ਕਰਣੀ __ਖਰਚੁ (ਖਰਚ) ਬਾਂਧਹੁ , (ਬਾਂਹ) 
ਬਣਾ ___ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਚਰਣ ਖਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ 

ਲਾਗਿ(ਲਾਨ) ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲੱਗੇ, ਜੁੜੇਰਹੋ ___ (ਪ੍ਰਭੂ) -_ ਨਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਉ 

ਜਿ ਨਾ #ਦਕਾ ਭਗੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਚਾਰਣ' ਬਣਾ/ ਟਨ ਤੂੰ (ਆਤਨੈਕ ਲੰਨ ਏ ਤਣ) 

` ਪਰਜਾ ਲਾ (4੭) ਕਹੂ; ਅਤੇ (#ਟਾ) ਜਿ ਰਹ... 

ਜੋਗੀ ਤ(ਤਾਂ) ਆਸਣੁ (ਆਨਣ? _ਕਰਿ(ਕਠ) ਰ੍ ਬਹੈ, 

ਯੋਗ ਅਭਿਆਸੀ __ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਿਆ _ ਕਰਕੇ __ ਬੈਠਦਾ 

_ਮੁਲਾ(ਨੁੱਨਾ? ਬਹੈ ਮੁਕਾਮਿ(ਨੁਕਾਨ? ॥ 
ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 

ਲੱਗਾ (ਹਟ #ੱਸ਼ਾਰ' /ਵੋਚ ਜੱਗਾ-ਅਆਨ਼ 2? ਆਸ਼ਣ' ਛਗਾ ਕੰ ਝੰਠਟਾ ਨ, ਸਿ 
ਨਲ ਰੀ. 

ਨਨ ੧੧੬”, ੧॥2₹ਡ, ੧8੧" ੧ 
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ਪੰਡਿਤ ਰ੍ ਵਖਾਣਹਿ।ਵਖਾਣ?? ਪੌਥੀਆ, (ਪੱਲਆਂ) 

(ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਸਿਧ ਬਹਹਿ (ਲਗਾਨ? ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ(ਸ਼ਥਾਨ)? ॥੨॥ 

ਪੰਡਤ (ਲੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਆਇ /ਦਲ) ਸ਼ਾਰਨਿਕਾ £ਸ਼ਤਕਾਂ ਟੀ /ਵੈਲਾਰ-ਲਰਲ਼ਾ ਭਰਟੇ ਹਨ; ਕਰਾਆਤਾੰਂ ਲੱਗਾੰ 

ਛੋਵ -ਸ਼ਥਾਨਾੰ /ਵਿਲ (ਆਸਣ ਲਗਦੇ ਹਨ)... 

ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ___ਗ਼ੰਧਰਬ ਮੁਨਿ(ਨਨ? 

ਦੇਵਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ _ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਗਵੱਈਏ _ ਮੌਨੀ 

ਜਨ, ਸੇਖ (ਸ਼) ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ 

ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਫ਼ਕੀਰ ਰ ਸਰਦਾਰ 

[ ...ਟੰਵਤ, ਕਰਆਤਾ ਸੰਗ ਐਵ ਆਈਕ' ਛੌਵਤਆਂ ਦੇ ਸੰਵਕ; ਦੋਵ ਲੱਕ ੇ  ਗਫੱਠਲ, ਲੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
_ਫਾਲੋਂ #ੱਨੀ-ਸਨ, ਧਾਰਨਕ' ਆਨੂ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਟਾਰ ਆਗੰਏਕ... 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਕੂਚ ਕੂਚਾ _ ਕਰਿ(ਕਰ) ਗਏ, 
ਵਾਰੋਂ ਵਾਰੀ, ਦਰਜਾ-ਬਦਰਜਾ __ ਚਲਾਣਾ ___ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਕੇ - ___ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਚਲੇ ਗਏ 

ਅਵਰੇ ਭਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥ 

ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਬਿਨਸਨਹਾਰ __. 

ਮੀ ਦੀ ਪੀਰ ਦੀਦ (ਵਿ ਸਾਂ 

ਭਲਣਹਾਰ' ਹਨ... 

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ, 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਰਾਜੇ ੍ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਗਏ ਕਰਿ(ਕਰ) ਰ ਕਰਿ(ਕਰ) ਕੂਚੁ(ਕੁਦ) ॥ . 
ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣਾ 

..ਠਾਦਸ਼ਾਹ, ਆਨ, ਰਾਜ, ਰਤ ਇਤ 
ਰਿ 



ਚਲੇ ਜਾਣਾ 

ਪਹੂਚੁ(ਪਨੁੱਦ? ॥੪॥ 

ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ 

....(ਨ/? ੭ਨਾ/ ਸਮਡ ਲੀ, ,ਨੈ' ਤੂੱ` ਫੀ (/ਟਸ਼ ਨੱਨਾਰ 2? ਨ ਪਨ /ਫਚ (ਆਯ਼ਰ) ਤੁਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

('ਖਰਲਕ /ਵੈਚ) ਪਹੁਂਲ ਲਾਣਾ ਹੈ... 

ਸਬਦਾਹ(ਸ਼ੜਦਾਂਠ) ਮਾਹਿ ਆ? ਵਖਾਣੀਐ , (ਵਖਾਣ?ਨ? 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 

ਵਿਰਲਾ ਤ(ਤਾ? ਬੂਝੈ ਕੌਇ॥ 
ਕੋਈਹੀ _- ਤਾਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ __ 

-ਓਲਾਣਾਂ ਭਾਵ /ਨ/ਕਆ ਰਾਠਾੀੰ' ਤਾਂ (ਹਰ ਕੱ) /#ਆਨ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, ੪ਰ' ਕੱਈੀਂ /ਉਰਲਾ ਹੀ (/ਏਸ਼` ਏਂ 
ਤਤਾ-ਨਾਰਾ ਨੂੰ? ਸਮੜਣਾ ਹੈ (ਕੈ /ਏਹ ਸੱਨਾਰ ਮਨੁੱਖ ਟਾ ਨੈਹਚਲ ,/ਟਕਾਣਾ ਨਨ 2, ਅਤੇ /2ਲੋ' ਲਾਣਾ ਹੀ 
ਲਾਣਾ 62... 

ਨਾਨਕੁ( ਨਾਨਕ? ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ, 

ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ 

ਜਲਿ(ਜ਼ਲ) ਥਲਿ।ਖਨ) ਮਹੀਅਲਿ(ਮਗ/ੰਅਲ) ਸੋਇ॥੫॥ 

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚ _ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) 

(/ਏੱਕਾ ੪ਰਨਾਤਆਾ 2), ,/ਨੈਹਲਲ ਤੱਰ ਤ /ਟਕਣ ਵਾਲਾ? ਹੈ... 

ਅਲਾਹੁ (ਅਲਾਹ) __ ਅਲਖੁ (ਅਨਨ) ਅਗੰਮੁ (ਅਗ? ਕਾਦਰੁ , (ਕਾਦਰ) 

..ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ (ਵਿਆਪਕ), ਉਹ 

1 ਰੱਬ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 

! __ ਕਰਣਹਾਰੁ ,ਕਰਣਹਾਰ) ਕਰੀਮੁ (ਕਗੰਨ੭॥ 

<'ਓਹ) ਰੱੜ' ਲੱ ਲੰਖਆ ਨਠੰ' ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਨਨੁੱ 2. ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਲਕ' ਨ. ਕਰਣਹਾਰ ਹੈ. ਭ#ਸਲਿਸ਼ਾਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ... 



੮੩੪ ੮੪ ੯ ਕੀ ੩ 
ਨਲ ੮ ਨ -. ਵਾ ( ਵੋ 

ਇਆ ੧ -੨੨੭ ੨੨ ੬੭੪” 
ਨ ਪੰਨਾ ੬੪ 
(“੨ ਲਾ ਕਿ 

(੭੬੬ ਗੁ ੧੦- 

ਸਭ ਦੂਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ __ 

ਮੁਕਾਮੁ (ਮਕਾਨ) ਏਕ ___ -__ਰਹੀਮੁ(ਰਨੰਨ) ॥੬॥ 

ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

...%ਤੰ ਗਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਤਾਂ ੬ਹ) &ਕਂ-2ਕ' ਨਾਂ ਹੈ (ਕੰਵਲ ਉਹ ਨੀ ਨੈਹਰਲ) ਨੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
_ ਭਾਕਾੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਲਾਣਾ ਨੀ ਹੈ... 

ਮੁਕਾਮੁ (ਮਕਾਨ? ਤਿਸ . ਨੌ ਆਖੀਐ, 
ਟਿਕਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 

ਜਿਸੁਨਸ? ਸਿਸਿ(ਨਨ? ਨ(ਨਾਂ? ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ(/ਨਸ? ॥ 

..-(ਨੈਹਲਲ) /ਟੋਕਾਣਾ ਤਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਨੀ ਕਗੰਦਾ 2, ਲੀਹਦੇ ਨਰ ਉੱਤੇ ਕੱਛ (ਸੱਤ ਛਾ? ਲੰਛ' ਨਾ ਹੱਢੋ... ` 

ਅਸਮਾਨ (ਅਨਮਾਨ? ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ, ਰ੍ 

ਅਕਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ 

ਮੁਕਾਮੁ (ਮਕਾਨ) ਓਹੀ ਏਕੁ(ਏਕ) ॥੭॥ 

ਟਿਕਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ 

ਰ ---ਨਕਾਸ਼' #ਤੰ ਫ਼ਮਨ (ਨਭ' ਕੁਝ? /ਝਨਨ' ਜਾਣਨਾ; (ਖਰਾ ਨਹਜ਼ਲ) /ਟਕਾਣਾ ਤਾਂ ਓਹ ,2ਕ' (੪ਰਮਾਤਲਾ 

ਦਾ ਟਰ 2) ਹੈ... 

ਦਿਨ _ਰਵਿ।ਰਵ) ਚਲੈ, ਨਿਸਿ(ਨਸ? ਸਸਿ(ਨਨ) ਚਲੋ, 

` ਤਾਰਿਕਾ (ਤਾਰਕਾ/ ਲਖ(ਨ%੭ ਪਲੋਂ ਇ॥ ਰ੍ 

ਤਾਰੇ _ ਲੱਖਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ 

..ਇਨ ਅਤੇ ਨੂਰਜਾ ਸਭਾ ਚਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਅਤੇ ਭੰਦੂਮ ਵੀਂ ਜਲੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਦੀੰ ਅਲੰਪ' ਨੰ ਜਾਣਗੇ... 

ਮੁਕਾਮੁ (ਮਕਾਨ) ਓਹੀ ਏਕੁ(੬ਕ/ ਹੈ, 
ਟਿੱਕਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 



9੮੧ (587) 

ਹੇ ੮ ੮4 ੮॥-= -<੩੩੧੧:==੮- (੧7 $੩੭ ੨੪੬ ੩ 
੧੨੬ ਸੰਨ ੧ ੨੧੬ ( ਉਪ << ੧! ਹੈ ੭੮ ੧ ੪੬੩ ॥ |] ੨ ਕ ਪਾ ੍ਂ ਦਿ ਰ੍ 

੬ ਦਲ ਰਿ $. ੬੪ << (ਇਕ ੯ ਰਿ. ਪੰਨਾ ਵੋ 
੨ __੦==>ਾ ੧੫੨੬=-_ ੮. 

(੨੬੪ ੮੮੨੩ ਆ ਚ .# 

ਨਾਨਕਾ, ਸਚੁ (ਸੱ) ਬੁਗੋਇ॥੮॥੧੭॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸੱਚ, ਅਟੱਲ ਆਖ, ਕਹਿ 

..-ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਤੂੱ` ਸੱਸਾਰ' ਨੂੱ' /£ਹ? ਅਟੱਲ ਨਲਾਈਂ ਦੱਸ &; (ਸਦਾ-ਨਠੇਰ)? /ਟਕਾਣਾ ਤਾੰ (ਕੰਵਲ) ਉਸ 

/ਏਕਾ (ਵਹੰਹਿਗੁਨੂ ਛਾ ਏਰ 2? ਹੈ/ 

ਮਹਲੇ(੪6ਲੰ) ਪਹਿਲੇ ਸਤਾਰਹ(ਸ਼ਤਾਗਨ) _ਅਸਟਪਦੀਆ।(ਅਸਟਪਟਆ) ॥ 

` #ਸ਼ਟਪ੫ਦਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਆਨਲਾ) ੩(ਤਨਜਾ) 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ - ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਜੀ 

ਘਰੁ (ਘਰ? __ ੧(੫/ਇਲਾ? ਅਸਟਪਦੀਆ।ਅਸਟਪਟੀਆਂ? 
ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ ਅੱਠ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 

੧ਓੰ` ,£ਕ 6ਅਕਾਰ) ਰ ਸਤਿ (ਨੱਤ) 

ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੁਸਾਦ) 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (੫ਰਨਾਤਨ) /ਏਕ' ਤੰ ਕੰਵਲ ,&ੱਕ' ਹੰ/ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨ੍ਰੂਪ' ਦੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ 3? ਹੰ/ ਗੁਰੂ 
#ਰੂਆ ਓ#ਕਾਰ ਆਪਣਾ ,੍ਰਪਾ-,ਊਸ਼ਟਾੰ ਰਾਨੀ ਸਾਹਕ' ਨੂੰ” ਨੈਹਾਣ' /ਨੈਹਾਲ ਕਰ /ਇਟ _ ਹਨ/ 

ਗੁਰਮੁ ਖਿ,(ਨੁਰ੦? ਕਾ ਕਰੇ ___ ਭਗਤਿ(ਭਜਤ) ਕੀਜੈ, 

ਰਿ ਬਿਨੁ (/ਨਨ) ਗੁਰ . ਵਰ ਨ।ਨਾ? ਹੋਇ॥ 

..ਅਗੁਰੂ ਲੀ ਅਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਨੀ (ਜਦੋ ਫਹੈਗੁਰੂ) #ਫਰ ਕਰਦਾ ਰੰ, ਤਾਂ (ਰੱਲ ਲ? ਭਗਤਾ ਕਗੰਲਾਂ ਰੰ 
ਉਨਾਂ ਸਤਗੁਰ (ਦੀ #ਨਨੁਥਤਾ ਤੱ ਛੱਨਵਰ)? ਭਗਤਾ ਨਠਾੰ' ਹੱਦ... 



ਹਸ ਆਲ ੩੦੨=੩੩)੬੬੬੩੨-੨੦= ਸਲਾਦ 
3੮ ੭੬ ਦੇ ੬ 6 ੯੮ `੨)) ੭੧੮ ੩ 
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ਇਆ [.# ] 
ਰੱ 

ਰਿ. ੩ ਪੰਨਾ ੬੪ ਤਾ 
੭ ੮ ਗੇ ___੯==ਾ ੧੨੮੨੨ ਇੰ: 

੮੭ ੨੨੩ 
੭” ਚ. 

ਆਪੈ ਆਪੁ (ਆ) ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ, ਰ੍ ਰਿ 

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਿ 

ਤਾ(ਤਾਂ) `____ਨਿਰਮਲੁ(ਨੋਗਮਲ) _____ ਹੋਵੈ ਕੇ ਇ॥ ਹੀ 

ਆ 

...(ਐੰਕਰ) ਕਲਾਂ (ਸਤਗੁਰ)? ਦੇ ਆਪੰ /ਵਚ਼' ਆਪਣੇ ਆਨ ਨੂੰ' #ਲਾਉਂਣਾ ,ਨੈੱਖ' ਲੰਦਾ ਨੰ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਤੱਰ 
ਤੰ ਸਤਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਸ਼ਸਗਤ ਹੈਂ ਜਾਂਟਾ 2, ਤਦ ਉਹ ੰਵੈੱਤਰ' ਹੱ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਸਚਾ, (ਸੱਦਾ) ਸਚੀ(ਸੱਲ) ਬਾਣੀ, 

ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ੜਦ) ਮਿਲਾਵਾ __ਰੋਇ॥੧॥ 

ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

66. ਨ ਨਟਾ-ੰਝੈਰ ਗਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, £ਸ਼ ਟੀ (ਗਰ ਕਾ ਨੂ&) ਘਵੈੱਤਰ ਰਨਾ ਵੀਂ ਅਟੱਲ ਹੇ, ਅਤੇ 

(ਨਰ) ਸ਼ਝਦ ਰਾਠੰ' (ਗਰ ਨੰ ਨਾਲ) ਮਲ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਭਾਈ ਰੇ, _____ਭਗਤਿਹੀਣ(ਭਗਤਗੰਣ) _ਕਾਹੇ ਜਗਿ(ਨਨ) _ ਆਇਆ ॥ 

ਹੇ! ਭਰਾ! ______ ਭਗਤੀ ਤੋੱ' ਸੱਖਣਾ ਕਿਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ _ ਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈਣਾ 

--ਹ./ ਭਾਈਾਂ/ (ਛਿਫਰਾ ਲ$) ਛੰਦਗਾੰ ਤੱ ਸੱਖਣਾ ਤੂੱ` ਕਉਂ' /£ਸ' ਸੱਨਾਰ /ਵੇਚ ਆਗਲਆ ਹੈ. 

ਪੂਰੇ _ਗੁਰ ਰ ਕੀ, ਸੇਵ ਨ(ਨਾਂ? ਕੀਨੀ, 

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਜਾਈਂ, ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ` ਗਵਾ ਲਿਆ ਠਹਿਰਾਉ 

.--ਊਰਨ #ਤਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਲ ਨਵਾ ਨਗੀੱ' ਕੰਤ, ਅਤੇ ਅਜਾਈਂ ਗੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਨ' ਰੁਆਂ ।ਨਿਆ:.. 

ਆਪੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਗਜੀਵਨੁ (ਜਗਨੰਵਨ) ਦਾਤਾ, 

ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਆਪੈ __ ਬਖਸਿ(ਕਕਲ਼)? _ ਮਿਲਾਏ ॥ ਲਾ 
ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 



ਸਾਲਾ ਦਿਲ ਰਸਨਾ ਜਨਮ ਆਂ ਅਨ ਰਾ ਸਾ ਦਾਅਵਾ ਆਸਾ ਲਾ ਹਾ ਬਾਰਾ ਸਾ ਸਾ 

..-“ਰਮਾਤਨਆਾ ਆਸ ਨੀ ਲਗਤ' ਨੂੱ` ਜੰਵਨ' ਏੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਨੰ ਝਖਲੈਸ਼ ਕਰਕੰ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ)? ਅਭਦ ਕਰ' ਲੰਦਾ ਹੈ... 

ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ, 

ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੀਨ 

ਕਿਆ ਕੌ ਰ ` ਆਖਿ(ਆ੧) ਸੁਣਾਏ ॥ 
ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ 

....ਇਹਾ ਜੀਵ ਲਊ /£ਜਾਨੇ (ਆਅਣੇ ਆਪ /ਵਲ) ਕੰ ਹਨ? ਅਤੇ ਨ (ਅਕਾਲ ਰਖ ਸ਼ਾੜਤ ਆਪਣੇ ਆਪਾ 

ਕੈਸ਼ ਨੂੰ? ਆਥ' ਕੇ ਕੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਭਾਫ ਕੁੜ' ਨਠੀੱ' ਕੱ ਨੁਣਾ ਸਕੋ)... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਮਖ? ਆਪੇ ਰ ਦੇ ਰ੍ ਵਡਿਆਈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਆਪ ਹੀ .____ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥ 
ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ 

9 ਦੀ ਮਨੁਖਤਾ ਚਾਰ (ਵਾਨਗਰੂ) ਆਮ ਨੰ ਮਣ (ਇਤ ਕਖੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪ' (ਆਖਣ?) ` 

ਸੰਵਾ-ਭਗਤਾ ਕਰਫਾਉਂਲਾ ਰੰ... 

__ ਦੇਖਿ(੬% ਕੁਟੰਬੁ, (8) _ ਮੈਂਹਿਠ _._. ਲੇਭਾਣਾ, 
ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ/ਲਗਾਓ ਵਿਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ 

ਚਲਦਿਆਂ (ਚਲਾਇਆ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਨ(ਨਾ? ._ ਜਾਈ ॥ 

..(ਲੰਦ ਆਪਣੇ) ੫/ੈਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੰ ਅੰਹ /ਵਚ ਲੁਭਗਏਆਾਨ' ਨੰ ਲਾਵਾ ਹੈ; (੪ਰ /ਏਨਨਾਨ ਨੂ ਇਹ ਨਹੀੰ 
#ਮਡ ਆਉਦੀ) ,ਕ' ਸੱਸਾਨ 5? ਜਾਣ ਲਨਆਂ (/ਏਨੂਹਾਂ /€ਲ ਕੈਸ਼ ਨੰ €0) ਨਾਲ ਨਗੀੱ-ਨਾਣ.. 

_ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਸੇਵਿ, (ਲੰਢ) ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ (ਕਾਨ) __ਪਾਇਆ, 

_ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮ ਨ(ਨਾ? ਪਾਈ ॥ 

ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਲਖੀ 
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1. # 

(ਸ਼ ਧਰਲ-ਨਧਕ ਨੰ? ਸੁਰਾਂ ਸਵਾ ਕਰੜੇ ਲੱਡਿਆਣੀਆਂ ਦੋ ਮਜਨ ਪਰਾ ਕਰ ।ਉਆਂ ਟੀ 

ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਤ ਨਗ ਸਾਣ ਜਾ ਸਕਣ... 

ਪ੍ਰਭੁ (ਪ੍ਰਭ) ਸਖਾ ਹਰਿ (ਹਰ) ਜੀਉ ਮੇਰਾ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ ਜੀ - - ਆਪਣਾ 

ਅੰਤੇ ਰ੍ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ 
ਅੰਤ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਈ, ਮਦਦਗਾਰ 

...ਹਗਾਂ ਮਰਨਾਤਸਾ ਮਰਾ (ਸੱਚਾ? ਤਰ ਹੈ (ਨੰ) ਅਤ' ਵਲੋਂ ਸਹਾਈ ਹੁੱਦਾ ਨੈ... 

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ (ਜਨਜੰਵਨ) ਦਾਤਾ, 
ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁ? ਪਤਿ(੫ਤ/ ਗਵਾਈ ॥ 
'ਮਨਮੱਤੀ, ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ ਗਵਾ ਲਈ 

...ਪੌਕੇ ਘਰ ਭਾਵ /2ਨ ਸੱਸ਼ਾਰ /ਵਲ; ਲਗਤ`ਨੂੱ' ਅੰਫਨ' ਛੋਣ' ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ (ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣ?) /2#਼ਤ 
_ਪੱਤ' ਨਵਾ ਲਣ0.. 

ਬਿਨੁ (ਨਨ) ਸਤਿਗੁਰ, (ਸਤਗੁਰ? ਕੇਂ __ ਮਗੂੰਨਗ) - ਨ(ਨ? _ ਜਾਣੈ, 
ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ___ ਜਾਣ ਸਕਦਾ 

ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ(ਨ? ਕਾਈ ॥ 
ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਨਾਹ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

ਚ 

-.-#ਤਗੁਰੂ` ਤੱ” ਝਗੌਰ ਕੱਛ ਦੀ (ਧਰਨ' ਦਾ ਸੰ) ਆਰਗਾ ਨਗ ਲਾਣੇ ਸਕਟ ਅਨੂ ਭਾਵ ਅਨੈਆਨਾੰ (ਮਨੁੱਖ 
ਉੱ` ਆਤਗੁਨੂ' ਤੰ” /$ੈਨਾਂ ਹੋਰ) ਕੱਠੀ ਦੀ ਆਨਰਾ ਨਹੀਂ ਨਲ ਨਕਦ... 

ਹਰਿ।ਹਰ? ਸੁਖਦਾਤਾ, __ ਮਨਿ(ਨਨ) ਨਹੀ।ਨਨੰ? ਵਸਿਆ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ _- ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ 

ਅੰਤਿ(ਅਤ) ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਈ॥੪॥ ਮਿ 



...ਨਾੱਖਾਂ ਦਾ #ਖਨੈਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ੪ਰਨੰਤਰ, /ਹਰਦ /ਫੈਚ ਨਗ ਫਨੀਆ, (/ਏਸ਼ ਲਲ ਆਯ਼ਰ' ਨੂੰ 

#ਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 2 (ਨਨੁੱ£ /£ਸ ਸੱਲਾਰ ਤੱ ਤਰ? /ਨ%... 

ਪੇਈਅੜੈ, ਜਗਜੀਵਨੁ (ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, 

ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ _ 

ਗੁਰਮਤਿ।ਨੁਰ/ਤ) ਮੰਨਿ (ਮਨ? ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ 

ਹੋਮ ਹਥ ਕਰਦ ਭਰਾ ਇਨੇ ਉਰ ਹਰਿ ਬਨ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਏ ਉਪਦੇਭ ਫਾਠੀਂ ਜਦ, ਵਸਾ ਆਂ ਨ.. 

ਅਨਦਿਨੁ ,(ਅਨ£ਨ? __ ਭਗਤਿ(ਭਡਗਤ) ਕਰਹਿ(ਕਗ?? ਦਿਨੁ।/£ਨ) __ ਰਾਤੀ, (ਰਾਤ) 

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਿੱਤ ਰ੍ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ____ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਿਨਸ ਰਾਤਰੀ 

ਹਉਮੈ ਰ ਮੌਹੁ (ਮਹ) ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

 _...(ਉਨ)? ਹਰ' ਰੱਜ਼' ਭਾਵ /ਨੈਰੱਤਰ; ਵਰ ਰਿ 
` ਰਣ /ਵੱ? ਅਰੰਕਾਰ ਅਤੇ (ਮਗਏਆਫ? ਸੱਠ ਦੂਰ ਕਰ /ਲਿਆ ਨੀ... 

ਜਿਸੁ(/ਜਸ) ਸਿਉ (ਨ£? ਰਾਤਾ, ` ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ, 
ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - : 

ਸਚੇ (ਸਏ? ਰ੍ ਸਚਿ(ਸੱਲ? ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਰਾਹੀਂ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

। _..- (ਡਰ ਉਹ) ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੱ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, /ਨੈਸ਼ ਦੇ (ਰੱਨ /ਵਠ? ਉਨ ਰਲਿਆ ਹੁਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ /ਏਵੇ' 

ਨਟਾ-ਸਝਰ' (੫ਰਨ਼ੌਫਰ ਦਏ ਨਾਮ ਰੰਨ ਰਾਠੰ?, ਸ਼ਲੀਵ-ਸੱਤ (ਵ7ਹਿਗੁਰ? /ਵੈਚ ਗੀ ਅਭੰਟ' ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

: ਆਪੇ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ) ਕਰੇ, ਭਾਉ ਲਾਏ, 

£ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ(ਕੰਜਾਰ/ ॥ 



... (ਵਹਰਗੁਰੂ? ਆਪ ਨੰ (ਆਪਣ?) ਨ੍ਰ੍ਪਾ-/ਉਸ਼ਟਾਂ ਕਰ ਦਵੇ, ਤਾੰ ਆਪਣ? ਪ੍ਰਤਿ (ਨਨੁੱ£? ਨੂੱ` ਲਗਾ /ਇੰਦਾ 
ਹੈ, (/ਡਰ ਉਹ ਧਰ#-ਸ਼ਾਧਕ? ਨੁਰ-ਸ਼ਝਣ' ਰਾਨੀ (ਪਰਮਾਤਨ' ਹੁਣਾਂ ਟ?) ਵੰਚਾਰ ਕਰਣਾ ਹੰ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿਐ, ਸਹਜੁ(ਸਨਜ? ਰ ਉਪਜੈ, 

ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ(/ਕੁਸ਼ਨ੭ ਮਾਰਿ(#ਰ) ॥ ` 
ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਚਾ, ਖਾਹਿਸ਼ _ ਮਾਰਨ ਨਾਲ __ 

---(/2ਵੇ? #ਤਗੁਰੂ ਦੀ #ੰਵਾ-/ਨੈ#ਰਨ ਰਾਗੀ; ਨ ਇਤ ਆਤਮਕ #ਡੱਲਤਾ 
ਪੰਦਾ ਨੁਈੀਂ ਰੀ... 

ਹਰਿ(ਨਰ? - _ਗੁਣਦਾਤਾ, ਸਦ . ਮਨਿ(#ਨ) ` ਵਸੈ, 

ਸਚੁ(ਸੱਲ? ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ(ਧਾਰ) ॥੬॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਟਿਕਾਇਆ _. ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 

---(ਟਸ ਤਰਹ? ਓੱਗਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹਗੀ-ਪੁਝੂ; ਹਲੇਸਾਂ /ਨਰਦੇ /ਫਰ ਵਨੇਆ' ਗੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਓੰਹਾ 
ਹਰਮ-ਸਾਧਕ) ਸ਼ਟਾ-ਸੰਝਰ ਛੱਰਫਰ' ਨੂੰ' (ਹਨੌਸਾਂ ਆਪਣੇ)? /ਓਤ' /ਵੈਲ_ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ /ਟਕਾਲੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ... 

_ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਠ? ਮੇਰਾ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾ, 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਨਿਰਮਲਿ(/ਨਰਨਲ) ਪਾਇਆ _ ਜਾਇ॥ 

ਹਰਾ ੫ਰਨੇਸ਼ਰ, #ਟਾ-#ਟ' /ਨੈਰਮਲ' ਹੀ, ਅਤੇ ਉਜਲ ਮਨ ਰਾਗੀ ਨੰ, ਉਹ' /ਨਰਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਲਾ 

ਨ 

_ ਨਾਮੁਂ(ਨਾਨ? ਨਿਧਾਨੁ(ਨਧਾਨ) .___ ਹਰਿ (ਹਰ) _ ਮਨਿ(ਮਨ? ਵਸੈ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ 

_ਰਉਮੈ ਦੁਖੁ (ਏ੪) ਸਭੁ (ਸਭ) ਜਾਇ॥ 
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... (/ਨੈਰ#ਲ? /ਨਰਦੇ /ਵੈਲ, ਨਾਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਸ਼ੈਸ਼ਗ, ਵੱਸੇ ਸਾਦਾ ਰੈ. ਵਿ ਵਜ ਸਣ 

ਤਕਲਨੰਡਾਂ ਸਭਾ ਦੂਰ' ਹਾਂ ਜਾਂਟੀਆਂ ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰਿ, (ਸਤਗੁਰ? ਸਬਦੁ (ਸ਼ਕਲ) ਸੁਣਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ___ ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ `_ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹਉ(ਹ£? . ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ(ਜਾਉ? ॥੭॥ 

..(ਆਪਣੇ ਅਸ (ਆ ਨੂ? ਅਤਰ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਭੂਪ ੜਭਣ ਕੁਝਣ ਕਫਵਾ ਤਾ ਨੰ” ਓਸ ਤਾੱ 
ਹਸਰਾਂ ਕੁਰਕਾਨ ਕੁਰੜਾਨ ਸ਼ਾਂਟਾ ਰ?.. 

ਆਪਣੇ ਮਨਿ(ਮਨ? _ਚਿਤਿ,(#5) _` ਕਰੈ ਰ੍ ਕਹਾਏ, 
ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਥੇਂ ਰ ਅਖਵਾਏ 

ਬਿਨ (/#ਨ) ਰ ਗੁਰ ਰ ਆਪੁ (ਆ) ਰ `_ਨ(ਨ% ਜਾਈ ॥ 

ਵਣ 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

...(ਜੈ ਕਈਂ ਲੰਵ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ /ਲੱਤ /ਵਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਹਰਨਾਂ ਤੱ ਵੀਂ ਅ੪ਵਾਏ, /ਕੈ ਉਸ ਨੰ ਆਪਣਾ 
ਆਹਾ-ਡਾਣ ਅਥਵਾ ਹਉਨੀ ਅਹੰਕਾਰ /ਨਟਾ /ਨਆ' ਹੈ, ਪਰ ਵਾਲ਼ਤਵ' /ਵੋਲ #ਤਗੁਰ (ਏ' ਸ਼ੜਦ' 5? /ਨਨਾਂ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ ਰ੍ ਭਗਤਿ(ਭਨਤ) ਵਛਲੁ, (ਵਛਲ) ਸੁਖਦਾਤਾ, (ਨੱਖਦਾਤਾ)? _ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ_ ਭਗਤੀ ਨੂੰ __ ਪਿਆਰ __`_ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਕਰਿ।ਕਰ? ਕਿਰਪਾ ਰਿ ਮੰਨਿ(%ਨ) ਰ੍ ਵਸਾਈ ॥ 

ਕਰਦਾ ਮਿਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ _ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ 

.-. ਪਰਨੀਲ਼ਰਾ' ਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਠੁੱਡਾਂ ਏੈ ਛਾਤੇ ਹਨ; #ਲ ਉਤੋਂ ਦਰ ਕਰਦ ਰਲ 

(ਓਨਾ ਹਰ ਨੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ) #ਰਦੇ /ਜਾ ਵਨਾਉਂਦਾ ਰੀ... 

ਨਾਨਕ, ਸੇਗਾਂ,ਮਡ) ਸੁਰਤਿ(ਸ਼ਰਤ) ਦੇਇ।ਏ) _ ਪ੍ਰਭੁ (ਪਭ? ਆਪੇ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ___ ਵਡਿਆਈ ਧਿਆਨ . ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _____ਆਪ ਹੀ 

ਗੁਰਮੂ ਖਿ(ਨਰਨ੫? ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੮॥੧॥੧੮॥ ਹੁ 



..ਨ/ ਨਾਨਕਾ/ ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਆਪ ਗੀ (ਆਪਣੇ /£ਆਮਰਆਂ ਨੂੰ? ਸੱਤੋਗੁਰੂ ਦ
ੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀਂ, (/ਨੈਰਮਲ) 

#ਡਾ, (ਖਰਨਾਤਨ) /ਧੈਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਤ (ਨਾਮ ਫ
? ਫਡਿਆਣੀ' ਵੀ ਇੰਚ ਹੈ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੰਭਾਗ) ___ ਰ ਆ ੩(ਤ#ਰ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮੇ - ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ , (ਕਨਾਂਵਟ? 

ਹੰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਰਦੇ 

ਜਮਡੰਤੁ (ਜਮਡੱਡ? ਲਗੈ ਤਿਨ(£ਨੂ? ਆਇ॥ 

ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਗਧਰ ਲਗਦੈ, ਵੱਜਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ 

....(ਲਹੜੇ #ੰਦਗਾੰ /ਫੈਚ) ਹਉਂਨੰ' (ਅਗਨ) ਕਰਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨ
ਾਂ ਹੂੰ ਮੱਤ ਛਾ ਨੁਲਧਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ ਛਾ 

ਡੰਡਾ ਆਕੰ ਵੱਜਦਾ 6... 

ਜਿ(% _ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਸੇਵਨਿ, (ਸੰਨ) ਸੇ ਰ ਉਬਰੇ, 

ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਂਵੇ ___. _ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ॥੧॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ __ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

ਰ੍ ..(ਖਰ) ਹੜ ਆਓਗੁਰੂ` ਨੂੱ` ਸੱਵਦੇ, ਚ ਗਰਬ, ਸਨੀ ਕਰਦ ਓਹ ਪਰਗ਼ੌਸ਼ਰ' /ਵੇਚ /ਨਿਆਨਾ 

ਸੰੜ ਕੰ (ਜਮਡਡੇ ਤੱ? ਬਚ ਸਾਂਏ ਹਨ... 

ਮਨ ਰੇ, __ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਡਰਨਕ) _ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਧਿਆਇ॥ 

ਹੇ! ਮਨਾਂ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ 

--ਹੌ/ ਮਨਾ? ਸਗੁਰੂ' ਦੀ ਨਨਨੁਕਤਾ ਰਾਠਨ (ਪਰਨੌਸ਼ਰਾ ਦ
? ਨਾਨ ਦੀ ਅਰਾਸ਼ਨਾ ਕਰ... 

ਧੁਰਿ(ਹਰ) ਪੂਰਬਿ(ਰ੩? ਕਰਤੈ ਲਿਖਿਆ, 

ਧੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾਂ __ 

ਤਿਨਾ(#ੈਨ੍ਹਾਂ? ਗੁਰਮਤਿ (ਨੁਰਮ5) ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਸਮਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 



੩#>= ੨੬੨ ਦੇ ੫. 8 ਕੱਲ” 
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੭ $ ਲੇ ਲਿਆ 

(੬ ੩੧੦ 

-..(ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਦੇ #ਲ਼ਤਕ' 5) ਰੜਲੇ ਕਰਸਾਂ ਅਨੁਨਾਰ, ਰੱਲ ਫਰਗਾਨ; ਨੀ 
(69 ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰ ਨੰ ਸਤਗੁਰ ਦੀ #ਤ' ਰਾਠਾੰ' (ਵਨੰਗੁਰ ਜੀ ਦੋ? ਨਾਲ /ਵੋਚ ਅਭੌਣਤਾ ਨੰਦ ਹੈ... 

ਵਿਣੁ (/ਵਣ) ਸਤਿਗੁਰ, (ਨਤਨੁਠ? _ ਪਰਤੀਤਿ(੫ਰਤ/ਤ) ਨਨ ਆਵਈ, 

ਨਾਮਿ(ਨ%? ___- . ਨਨ? ਲਾਗੈ __ `ਡਾਉ॥. 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੁੜਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 

.--9ਉਗੁਰ' ਤੱ /ਨੈਨਾਂ (ਸਨੂੱ£' ਨੂੱ` ਪਰਮਾਤਮਾ /ਵੋਲ) ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਤ 

ਨਨ ਨਾਲ ਪੁ ਰੜਲਾ ਹੀ... 

ਸੁਪਨੈ, ਸੁਖੁ(ਨ5) ਨ।(ਨਾਂ? ਪਾਵਈ, 

ਦੁਖ(ਏ5) ਮਹਿ(ਅ?? ___ - _ਸਵੈ(/ਨਫੋ? _ ਸਮਾਇ॥੨॥ 

--(#9ਗੁੂ ਤੱ ਬਨਾ ਅੱਫ) ਨੁਖਨੇ /ਵੈਚਾ ਦੀ ਠੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਉਹਾ ਟੱਖ ਤਕਨੀਫ /ਵੋਚਾ ਨੰ 

ਸੱਦਾ ਠ %ਤੰ /ਏਨ੍ਹਾਂ /ਵਜ਼ ਨੰ ਸੰਭਿਆ ਗਹਿੰਦਾ ਹੰ... 

ਜੇ ਰਰਿ(5ਗ/ ਹਰਿ (੦). ਕੀਚੈ, _ ਬਹੁਤੁ/ਬਰਤ) ___ ਲੌਚੀਐ, 
ਜੇਕਰ _ ਹਰੀ ਹਰੀ _.. . _ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ____ ਲੋਚਾ, ਇੱਛਾ 

ਕਿਰਤ ।/ਨਰਤ)? __' _ਨ(ਨਾਂ? ਰ੍ ਮੋਟਿਆ ਹੂ ਰ੍ ਜਾਇ॥ . 

...ਸੰਕਾਰ' (ਕੱਲਾ #ਨਨੁਾਂ8, ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਅਨਨੁਖੋਤਾ ਤੱ ਨਾ? ਨਰ ਹਰ: ਕਰਨੀ ਬਹੁਤਾ /&ਂਡਾ ਕਰੇ, ਤਾੰ 

(ਉਸਦੇ /ਐਛਲੇ ਅੰਤੇ ਰੱਲ ਰਿ 

| ਗੰਕਰਲ . . (ਦਿ ਭਾਣਾ, ਭਗਤੀ(ਭਗਤ?? __ ਮੰਨਿਆ, ____ 
8 ਰਜ਼ਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ _. , ___ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

` - ਪਏ, - _ਦਰਿ(ਦਰ? ਥਾਇ।੪੭ਏ? ॥੩॥ 

ਦਰ ਤੇ, ਬੂਹੇ ਤੇ ___ਪਰਵਾਨ, ਕਬੂਲ _ 



...ਉੰਨਹਾਂ ਭਗਤਾ=ਲਨਾਂ ਨੰ ਪਰਲੰਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆਨੋਆ ਰੰ, ਉਹ ਭਗਤ ਗੀ (ਵਰਗੁਰ' ਦੋ) ਏਰਾ' ਤ ਪਰਵਾਨ 

ਗੁਰੁ,(ਨਰ? ਸਬਦੁ (ਲ਼ਝਦ? ਦਿੜਾਵੈ (/£ਤ੍ਰਾਵ? ਰੰਗ __ ਸਿਉ,(ਨ£? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ___ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ __ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ _ ਨਾਲ, ਵਿਚ 

ਬਿਨੁ (ਨ? ___ਕਿਰਪਾਂ ਲਇਆ ਨ? ਜਾਇ॥ 

...ਤੰਗੁਡ (ਆਪਣੇ /&ਆਨਆੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ? ਸ਼ਬਦ; ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼, ,#ਆਰ-ਰੰਡ /ਏਲਾ /ਉੂ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, (੪੦) ,ਨੈਨਾਂ (ਪਰਨੰਸਰ &$? #ਹਰ ਤੱ (ਤਾਂ ਪਰਨ' ਅਤਗੁਣੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੀ ਨਗ ਹੱਟ”.. 

ਗੁਸਬ 

ਸਉ ` ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ-ਅ(ਤ/ __ ਨੀਰੀਐ, 
ਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਧਾ, ਆਬਿ-ਹਯਾਤ ਸਿੰਚੀਏ 

ਭੀ ___ ਬਿਖੁ/8੫) _ਫਲੂ(ਫਲ) _ ਲਾਗੈ ` ਧਾਇ॥੪॥ 
ਫ਼ਿਰ ਵੀ __ ਜ਼ਹਿਰ __ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਲਗਦੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ 

-.. (ਰਹੂ /ਕੈਰਮਾ ਤੱ ਝੰਨੱ# /ਵੈਅਕਤਾਂ /2ਵੇ' ਹਨ; /ਨੈਵੋ? ਲੰਕਰ ਨੰਕੜੇ ਵਾਠਾਂ ਦੀ (ਕੈਸ਼ ਗਹਿਰ ਦੈ ਏਕਖ਼ਤਾ 
ਨ? #ਸ੍ਰਤ-ਲਲ ਨਾਲ ,ਨੱਜੀਏ, /ਡਰ' ਦੀ ਅਵਰ ਨੰ ਨ ਨੂੰ` ਗਨਗੀਲੇ ਛਲ ਨੀ ਲਗਣਗੇ... 

ਸੈ _ _ਜਨ ., ` ਸਚੇ) ਨਿਰਮਲੇ, 

_ਜਿਨ(ਨਨੂ? ਕੂ ਸਤਿਗੁਰ(ਮਤਗੁਰ? _______ਨਾਂਲਿ(ਨਾਲ) ____ ਪਿਆਰੁ(%ਆਗ) ॥ 

`...£ਨ ਨੱਕ ਗਰਆਰ ਅਤੇ ਪਵੈੱਤਰ ਰਨ; ਐਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਗੁਰੂ ਨਾਲਾ ਪੱਤ ਹੈ... . 

__ ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) ਨਾ ਕਾ ਤਾ ਭਾਣਾ ਵਿ ਵੀ ਕਮਾਵਦੇ ,(ਕਮਾਂਵਦ) ਰ 

__` ਬਿਖੁ?8੨੭ ਪਤ ਵਰ ਹਉਮੈ _ਤਜਿ(ਤਜ) ਰ੍ ਵਿਕਾਰੁ (/#ਕਾਠ? ॥੫॥ 
_ ਜਹਿਰ. ਜ਼ੰਕਾਰ __ `_ਤਿਆਗੰਕੇ ___ ਬੁਰਿਆਈ 
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... (ਓਹ ਗਰਿਆਰ ਲਨ) ਹੰਕਾਰ ਟਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ (੭7ਆ ਰਧ?? /ਉਕਾਰ' /5ਆਗਾ' ਕੰ, #ਤਗੁਨੂ' ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਕਆਉਂ ਦੇ ਹਨ... 

ਮਨਹਠਿ, (#ਨਹਠ) ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ਨ(ਨਾ? _ਛੂਟੀਐ, 

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ(ਐਤ) _ਸਾਸਤ੍ਰ(ਸ਼ਲਤਰ) __ ਸੋਂਧਹੁ __: ਜਾਇ॥ 

....(2/ ਭਾਣੀ/? ਮਨ ਟਾੰ ਹੰਕੜ ਰਾਠੰ' ਕੋਸ਼ ਛਾ ਤਗੰਕੇ ਨਾਲ (%7ਇਆਵਾਂ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਤੱ? ਬਲ ਨਹ? 

ਨਕਾਦਿ; ਭਾ” ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਆਕਾ ਧਾਰਨਕ' ਨਤਕਾਂ ਨੂੰ” ਲਾਕੇ &ੱਖ' /ਵੇਜਾਰ ਲਵ... 

ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਰ੍ - ਸੰਗਤਿ (ਨੱਨਤ) ਸਾਧੂ, ਉਬਰੇ, 
ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ (ਕਬਦ) ਕਮਾਇ॥੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਰਕੇ 

...ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ /ਵਚਾ (ਨਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਝਣ ਦੀ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਕੀ ਗੀ (ਮਨੁੱਖ #ਨਆਦੀ #ਕਾਰਾਂ ਤੱ? 

ਹਰਿ (ਹਨ) ਕਾ ____ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ? ਹੈ, ਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ___ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ ___ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਸੂ(ਨਨ) _ਅੰਤੁ(ਅੰਤ) __ ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ) ॥ 
ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ _ ਆਰ-ਪਾਰ 

....ਪ੍ਰਨੰਸ਼ਰ ਦਾ ਨਨ (ਲੱਗੋਆਣੀਆਂ ਟ? #ਜ਼ਾਨਾ 6, /ਨਨ ਦਾ ਕਲਾਂ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਗਾੰ' ਹੈ, ਭਾਵ 

ਉਹ ਅਨੁੱਕ ਤੋ ਬੰਅੰਤ ਨੀ ਬੇਅੰਤ ਹ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਠਕ? ` ਸੋਈ , ਸੋਹਢੇ,(#ੱਹ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਸੁਹਣੇ ਲਗਦੇ 

ਜਿਨ(ਨੰਨ੍? ਕਿਰਪਾ ਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ (ਕਰਤਾਰ? ॥੭॥ 
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...ਸਓੰਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ (ਏਹ ਜੰਗਆਣੀਆਂ ਫਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ? ਓੰਗੀੰ ਨੁਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ; 
/ਨੈਨ੍ੂਹਾਂ ਤ ਕਰਤਾ ਪਰਲ (ਆਪਣ?) /ਨੈਹਰ ਕਰਦਾ ਹੰ... 

ਨਾਨਕ, ਦਾਤਾ ਰ੍ _ਏਕੁ(ਏਕ? ਹੈ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਦਾਤਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਦੂਜਾ ___` ਅਉਰੁ (ਅਓਗ? ਨ(ਨਾ? ਕੌ ਇ॥ 
ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਰ੍ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਦਾਤਾਂ ਝਖਸ਼ਣ' ਵਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਨ, ਕੰਵਲ) .ਟੱਕੇੱ ਹੱ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਰਾ ਹਰਾ ਕੱਟ ਨਹ? ਹੰ... 

ਗੁਰ _ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਸਾਦ/ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ? ਸਮ ॥ 

..(ਨਆ ਦੀ ਝਾੜ) ਅਤ ਦੀ ਐਧਾ ਨਲ ਪਲੀ ਕੈ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੁ (ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਵਾਗ ਛ) ਨਰ 

ਰਾਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੈ / 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਨੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ।ਮ/ਨੈਲਾ) ੩(੩ਨਜ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਪੰਖੀ __ . ___ ਬਿਰਖਿ(/#ਰਕ) ਸੁਹਾਵੜਾ, 

ਸਚੁ(ਸਠ _ ਚੁਗੈ ਗੁਰ __ 'ਭਾਇ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਚੁੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰੀਤ ਰਾਹੀਂ 

.-.ੰਸ' ਨਗੀਰ' ਰੂਪਾਂ ,ਉਡ' ਉੱਤੇ #ਹੜਾ ਲੰਵ-ਪਛਾ ਝੰਠਾ ਗਇਆ ਹੀ, ਉਹ ਤਣਾ ਹੀ ਨਦਰ ਲਗਦਾ ਟੀ ਸ਼ ਦਿ 
ਕਰ ਉਨ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਗ' ਸ਼ਦਾ-ਗਬਰ' (ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ ਦੈ ਨਨ ਦੀ ਲੰਗ? ਲੁਗਟਾ ਨੀ... ਲੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਰਸੁ(ਰਨ) ਪੀਵੈ ਸਹਜਿ(ਸਨਨ) ਰਹੈ, 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ ਪੀਂਦਾ, ਮਾਣਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਰਹਿੰਦਾ 
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ਉੜੈ ਨ।ਨਾ? ਆਵੈ ਜਾਇ॥ 
ਉਡਦਾ ਨਹੀ `_ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ & 

...(ਓਂਗ) ਪਠਨੰਸਰ' ਦੋ ਨਾਮ-ਰਸ਼ ਰਾਹ?; ਆਤਮਕਾ ਅ%ਡਲਤਾ ਦਾ #%ਫਸ਼ਲਾ /ਫਚ' ਰ/ਹਂਦਾ ਨੰ, 

_ %7ਏਇਆਣਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ੫੭ /ਏੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੀ ਭਟਕਣਾ /ਵੋਚ ਨਗ ਉੱਡਦਾ /ਫਰਦ”... 

ਨਿਜ ਘਰਿ(ਘਰ? ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, 

ਸ੍ਹੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ _ਪਾ ਲਿਆ 

ਹਰਿ (ਹਰ? ਹਰਿ(ਹਨ) ਨਾਮਿ(ਨਾਨ? ਸਮਾਇ॥੧॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਰ ਪ੍ਰਭੂ _ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ, ਅਭੇਦ ਹੋਕੇ 

-.-(ਓਸ਼' ਧਰਨਾ-ਲਾਧਕ' ਨ) ਵਰੁਣ ਨੇ ਨ ਇੱ ਅਭੰਣ ਹੌ ਨੰ-ਸਰੂਪ /#ਚ ,ਨੈਫਾਨ ਪਾ ੭ਨੈਆਂ ਰੀ. 

ਮਨ ਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ _ ਕਾਰ _`___ਕਮਾਇ॥ 

ਹੇ! ਮਨਾਂ! ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਕੰਮ, ਸੇਵਾ ਕਮਾ 

,..ੋ/ ਮਨਾ/ (ਤੂ? ਅਤਗੁਰੂ (ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਣੋਸ਼ ਕੰ ਹੱਠੰੰ ਗੁਰ-ਸ਼ਝਦ)? ਦੀ ਕ#ਲਾੰ ਕਰ:.. 

`ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ, (ਚਲ?!) ___ ਤਾਂ(ਤਾ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋਂਗਾ ਫਿਰ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ/ਟਨ? ਰਾਚਹਿ(ਰਾਗ? __ਹਰਿ(ਹਰ? _ ਨਾਇ(ਨਾ£? ॥੧ ॥ਰਹਾਉ ॥ 

..(ਹੈ/ ਭਾਲ?) ਨੰ ਤੂੰ ਅਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਸ਼' /ਵੈਚ' ਝਲੰਗਾ; %#ਰਵਾ ਜੀਵਨ ਨੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਤਾਂ /ਫੈਰਾ ਹਰਾ ਗੱਲਾ ਡਾਵ 

#ਰਤਰ ਪਰਨੌੜਰ ਏ ਨਾਆ ਜਲ ਰਹੌਗਾ.. | 

1 ਪੰਖੀ ਰ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ, 

ਰਿ ਊਡਹਿ।£ਡਨ? ਚਹੁ(ਹ? ___ ਦਿਸਿ(ਇਕ? ਜਾਹਿ(ਜਾ?? ॥ 
5 ਉਡਦੇ ਚਾਰੇ ਰ੍ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂਦੇ 

...(%ਨ;86) ਛਡ ਆ ਹਕ ਪਰਾ ਉਹਾ (ਇਆ ਲੱਗੇ /ਪੰਡੇ 
#ਟਕਲੋ), ਦਿ ਵਿਦ ਸਹ 
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ਜੇਤਾ _ਉਡਹਿ,(ਉਡ?? ਦੁਖ(ਦ੪) ਘਣੇ, 
ਜਿਤਨਾਂ ਉਡਦੇ ਹਨ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ 

ਨਿਤ _ਦਾਝਹਿ(ਦਾਡ?? __ ਤੈਂ ਬਿਲਲਾਹਿ(/ਨਲਾ?? ॥ _ 
ਰੋਜ਼ ਸੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ ਖਪਦੇ ਹਨ 

,..(ਓਹ) #ਤਨਾਂ ਵਾਂ (#7#ਆਣਾੰ /ਏਕਾਰਾਂ /8ਛ) ਉਡਦੇ /ਫਰਦੇ ਹਨ; ਉੰਤਨੰ ਗੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਦੱ ਤਕਲਹੰਣਾਂ 

ਸਾਖਾ/ਡਾਖ£) ਤੀਨਿ(ਤੀਨ? ਨਿਵਾਰੀਆ, (ਨੈਵਾਗੀਆ) 
_ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

ਏਕ ___ ਸਬਦਿ (ਸ਼ਬਦ? ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 
ਇੱਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਧਿਆਨ, ਲਿਵ ਲਗਾਕੇ 

ਤਲ ਅਤੇ ਨਰ? ਨ, ਇਦਾ ਫੀ. 

/#ਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ /ਨੋਤ` (ਇਨ੍ਹਾਂ /ਫ)? ਸੜਦੇ ਅਤੇ /ਵੈਲਕਦੇ ਗਹਦੈ ਹਨ:.. 

ਬਿਨੁ (ਸਨ) ਰ ਗਰ, ਮਹਲੁ (ਨਲ) ਨ(ਨ? _ ਜਾਪਈ, 

ਬਿਨਾਂ ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ-ਘਰ, ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ___ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ 

ਨਾ(ਨਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਹਿ(੫%? ॥੨॥ 

ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

4--99ਗੁਰੂ' /#ਨਾੰ #ੱਚ-ਘਰ' ਲੰ ਨੱਡੀ ਨਗੰ' ਹੱਦ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ (ਨ%-ਨ੪?? ਅੱਕੰਤ-ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਲਾੰ 

ਹੀ... ਰ੍ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗੁਰਨੁਖ? ਬ੍ਰਹਮੁ(ਖੂਹਨ? ਹਰੀਆਵਲਾ, 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ ਹਰਾ ਭਰਾ 

ਸਾਚੈ __ ਸਹਜਿ(ਅਨੇਲ਼)? ਰ ਸੁਭਾਇ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ 

... ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਨਨੁਖੇਤਾ ਰਾਗੀ” (ਮਨੁ? ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਾਨਾ /£ਕਾ ਹਰਾ ਭਰਾ /ਉਖ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾ 
ਸਤਰ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਰ' /ਵੋਚਾ ਨੁੜ/ਵੈਕ ਨੰ ਆਤਨਕਾ ਅਡੌਲਤਾ' ਰਾਗੀ ਲਨ ਗਹਿਂਦਾ ਰੈ... 

..(ਓ6? #ਕ ਪਰਸ਼ਰ ਦੇ ਨਮ ਭੂਪ ਸਬਦ (ਚ ਆਨ ਜੰਡ ਕੰ ਆਇਆਂ ਣਆਂ ਨੋ ਟਾਲ (ਰਲ 



ਆਪੇ 

ਆਪ ਹੀ 

...(ਛਰ ਉਨ ਨੂੰ £ਹਾ ਸੱਡਾੰ ਹੈਂ ਜਾਈ ਹੈ # ਕੰਵਲ) /&ੱਕ ਪਰਸੌਸਰਾ ਗਾੰ (ਨਾਨ ਰੂਪ? ਅੰਨ੍ਤਮਲੀੰ ਫਲ 2 

ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਵਾ, ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਏਕੁ (ਏਕ) 
ਇੱਕ 

ਖਵਾਇ॥੩॥ 

ਨੈਨ ਨੂੱ` ਵਗ ਆ 2 (ਆਪਣੇ /#ਅਗਰਆਂ ਨੂੰ? ਛਕਾਉਂਦਾ 2... 

ਮਨਮੁੱਖ 

ਮਨਮੱਤੀ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ 

ਨਾ(ਨ? 

ਨਾਂ 

.--%ਓਗੁਰੂ' ਤੱ ਝੰਨੁੱਡ ਔਠਫਾ ਨਨਨੁੱ£ (ਸਸ਼ਡ'ਂ ਅਨੇਹੇ ਟਰਸ਼ਤ' ਹਨ ਨ ਨਾਮ ਨੂਪੀੰ ਅੰਸ੍ਰਿਤਾ-ਲਲ /ਭੈਨਾ) ਖੜ੍ਹਾ 
ਰੱਤ ਨੰ ਸੜ-ਨੁਕ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ,ਉਰ ਨਾਂ ਨੀ ਉਨਹਾਂ ਕੱਲੀ ਫਲ ਲੜਦਾ ਤੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀ ਕੱਲੀ 

`ਡਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹ.... 

ਤਿੰਨਾ।£ਨਹਾਂ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਓਨਾ(ਓਨ੍ਹ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ 

ਵੱਢੀਦੇ ਹਨ 

| _ ਓਨਾ(ਓਹ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ 

0 ਰੀ ਕਉਨ ਓਹ ਨੁਰ-ਸ਼ਝ਼ਦ਼` ਅਤੇ 
੪ਰਸਾਤਨ' ਨਾ# (ਰੂ ਅੱਸਤ-ਜਲ ਤੱ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੀ 7 

ਮੇਵਾ, ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਲ 

ਕਟੀਅਹਿ।ਕਟ%ਨ? 

ਗਏ, 

ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਆ 

ਛਾਉ।ਫਾਨ? ॥ 
ਛਾਂ 

ਬੈਸੀਐ, 
ਬੈਠਣਾ 

ਗਿਰਾਉ (ਨਰਾਏ? ॥ 
ਪਿੰਡ, ਨਗਰ 

:--(99ਗੁਰੂ' ਤੱ ਝੰਮੁੱਡ ਅਲਹ ਨਾ#-#ਨੂ/ਣੈਆਂ ਕੱਲ) ਨਗਾੀ' ਓੰਠਣਾ ਝਾਠੀੰਟਾ ਇਨਹਾਂ ਛਾ ਨਾਂ ਕੱਈੀਂ /ਟਕਾਣਾ 
ਹੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੀ ਕੱਠੀ ਨਗਰ` /ਨੈਰ.. 

ਜਾਲੀਅਹਿ, (ਜਾਲਅ?? 

ਸਾੜੀਦੇ ਹਨ 

ਨਾਉ(ਨਾਉਂ? ॥੪॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰ੍ 



ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ 

(ਰੱਬੀ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਮਾਉਣੇ 

ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ(ਕੋਰਤ)? __ ਫਿਰਾਉ ॥ 

ਪਏ ਹੋਏ _____ (ਪੂਰਬਲੇ) ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਾਏ 

_.,,ਰ ਹੋ? ਫਲਗੁਰੂ/ ਲਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਛਾ ਕੰ ਕਰੂਰ ਰੈ? ਈਹਾ ਤਾਂ ਤਰੋ? ਰੁ
ਕਨ (ਲੀ ਖੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀ 

ਪੂੱਰਰਲ) ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, (ਆਵਾਗਵਣ ਦੇ ਜੰਕਰ /€ਲ? /ਫੈਰ
ਾਣ ਅਥਵਾ ਖੁਮਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਹੁਕਮੇ ਗਿਤ ਦਰਸਨੁ (ਫਰਸ਼ਨ? ਦੇਖਣਾ, 

(ਰੱਬੀ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ, `__ਦੀਦਾਰ _ ਦੇਖਦੇ 

_ਜਹ(ਜਨ? ____ ਭੇਜਹਿ(ਭੋਜਨ? ਤਹ(ਤ?? ਜਾਉ ॥ 

ਜਿਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ, ਘਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ _ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

93) ਰਕਮ (ਲੀ ਖੋਡ? # ਗੰ (ਕਲਾਂ ਤੰਡੋ ਸੱਭ-ਸ੍ਰੂਪ ਦੇ) ਛੰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਨ; ਅਤੇ (ਤੂ? ਤੈ 

_ ਲਾ ਨੰ? ਉਂਥੈ ਗੰ ਉਹ ਸਾਂਦ ਹਨ... ਰਾ 

| ` ਹੁਕਮੇ ਹਰਿ(ਹਰ). ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਮਨਿ(ਸਨ) ਵਸੈ, 

। (ਰੱਬੀ) ਰੁਕਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ____ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਹੁਕਮੇ ਦਾ . ਸਚਿ(ਸੱਚ)? ਸਮਾਉ ॥੫॥ 

(ਰੱਬੀ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ __ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

4; ਰਕਮ ਲੀ (ਕੋਡ? ਅਨਾਰ ਗੰ ਗਤਿ (ਨਨ? .ਉਰਦੋ /ਵਚਾ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਰੈ, ਅਤੇ (ਤੌਗੀ,£ਨ? ਰੁਕ
ਲੀ 

(ਸੰਡ) ਅਨੁਸਾਰ ਗੰ (ਜੀਵ, ਤੰਗ? #ੀਵਾ-ਸੱਚਾ ਨਰੂਪ /ਵੈਲ ਅਭੰਦ ਹੰ ਲਾਂਏ ਹਨ:... ਰ 

ਹੁਕਮੁ (ਹੁਕਮ? ਨ(ਨਾ? ਜਾਣਹਿ (ਜਾਣ/?) ਬਪੁੜੇ, 

ਆਗਿਆ, ਰਜ਼ਾਂ _ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਜਾਣਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 

ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ(/ਫਗੰਹ? ਗਵਾਰ ॥ 

ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਰਖ 

__(ਪਰ ਕਲ?) ਨੂਰੜ #ਚਾੜੇ (ਤੰਗੀ ਏਸ? ਹੁਕਮ (ਏਂ ਪੰਡ ਨੂੰ) ਨੀਂ ਸਾਣਦੇ, ਅਤੇ (ਮ78ਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬਿ 

ਫਲ ਗੰ 2ੱਧਰ ਉਧਰ?) ਭੁੱਲੇ ਹੱਟ /ਫੈਰਦੇ ਗਏ ਹਨ... 
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ਮਨਹਠਿ(#ਨਹਨ) ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ,(ਕਮਾਂਵਣ) 

ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਰਦੇ 

ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਹਿ।ਨੋਨ? ਖੁਆਰੁ(੪ਆਨ) ॥ 

ਵਿ, 

...(ਓੰਹ)? #ਨ' ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰਾਹ (/ਇੱਦਗਾੀ 2? ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ (%7ਆਵੀ /ਵਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ) /ਨੈੱਤ' 

/ਨੈੱਤ ਭਾਵ ਹਲੇਸ਼ਾਂ ਗੰ ਖੱਜਲ #ਆਰ ਹੱਦ ਗੱਹਿੰਦੇ ਹਨ... 

ਅੰਤਰਿ।ਅੱਤਰ) ਸਾਂਤਿ।ਸ਼ਾਂਤ) ਨ।ਨਾਂ) _ ਆਵਈ, 

ਨਾਨਾ? -_ਸਚਿ(ਸੱ? ਲਗੇ ਰ੍ ਪਿਆਰੁ,//ਆਰ) ॥੬॥ 

ਨਾ ਹੀੱ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ' (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 

....('ਅਜਾੰ ਖੱਜਲ #ਆਗੀਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ? ,ਓਰਦੇ (ਉਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਗੀਂ ਆਉਂਦਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਲੀ ਸਵਾ-ਸਕੋਰ 
_ ੪ਰਨੰਸ਼ਰ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾ? ਟੰ ਪੂੰਤਿ ਪੌਦਾ 2... 

__ ਗੁਰਮੁਖੀਆ(ਨੁਰਨੁਖੰਆ? ਮੁਹ/੭6) ਸੋਹਣੇ, . 

ਗੁਰ ਹਮ ਕੈ ___ ਹੇਤਿ(ਹੌਤ) ਪਿਆਰਿ।/&ਆਗ) ॥ 

_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ 

_...#ਤਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ ਦੇ ਸ਼ਟਕ, ਗੁਰਨੁੱਖ ਲਨਾਂ ਦੋ ਖੜ (ਨਆ ਰੰਨ ਨਾਲ) ਸੱਦਰ` (ਹੈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ)... 

ਸਚੀ(ਸ਼ੱਲੰ? _ ਭਗਤੀ, ` __ਸਚਿ(ਨ6) ____ ਰਤੇ 

(ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ _ ਬੰਦਗੀ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭ) ਵਿਚਰੰਗੇ 

ਦਰਿ(ਦਰ) ਸਚੈ।ਸੱ) ਰ੍ ਸਚਿਆਰ ॥ 
ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

,..(ਓਹ' ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਟ$) ਸਦਾ ਗੰਨੈਣ ਫਾਲ ਝੰਦਗਾੰ (ਕਰਦੇ ਹਨ), ਸ਼ਣਾ-ਨੰਤਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਂ //ਆਰ 
ਰੱਗਾ /ਵਲ) ਰੰਗ ਗੰਹਿਂਦੇ ਹਨ/(/ਏਵੇ'. ਉਹ? ਸਦੀਵਾ-ਸ਼ੱਚ (ਵਗੰਹਿਗੁਰੂ)? ਦੇ ਦਰ ਤੋੰ ਗਨਿਆਰ' (ੜਣਕੰ £ਸਦ 

ਹਨ)... ਥ 



ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ (ਪਰਵਾਣ? ਹੈ,,ਹ? 

`ਸਭ ਕ੍ਲ ਕਾ ਕਰਹਿ(ਕਗ? ਉਧਾਰੁ(#ਧਾਰ? ॥੭॥ 

ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ _ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 

.-- (ਅਨਿਹ /##7ੱਰੇਆਂ ਦਾ ਸੱਸਾਰ /ਵੋਜ) ਆਉਣਾ ੪ਰਫਾਨ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ (ਰੱਠਾੰ ਭੰੱਟਗਾੰ ਨਾਲ 

ਆਗਣੀ) ਸਾਗ ਕੁਲ ਟਾ (ਸੱਸ7ਠੇਕ ਆਇਆ ਤੱ? ਉਧਾਰ ਕਰ` ਲੰਦੋਂ ਹਨ... 

ਸਭ ਨਦਰੀ . ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ , (ਕਮਾਂਵਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਅਧੀਨ __. ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ 

ਨਦਰੀ ਬਾਹਰਿ(ਬਾਟਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੇਂ ਇ॥ 

ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

--(ਸ੍ਰੈਠਨੀ ਏ) ਸਭਾ (ਨਵ ਪ੍ਰਲੰਸਰ) ਇੱ (੪ਰਸ਼ 

ਬਰ ਲੀ) ਨਸ਼ਰ' 3” ਘਾਹਰ' ਕੱਛ ਨਠੀ”., 

ਜੈਸੀ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ) ਕਰਿ।ਕਰ? ਦੇਖੈ ___ ਸਚਾ, (ਸੱਚਾ? 

ਜਿਵੇਂ ਦੀ . ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) 

ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੇਂ ਹੋਇ॥ 

ਤਿਵੇਂ ਦਾ ______ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ __ ਰੂੰਢਾ ਹੈ 

.--#ਟਾਵਾਂ-ਸੰਰ' (ਘਰਨੀਸ਼ਰ' ,ਕੋਸ਼ੋ ਨੂੰ? /ਨੈਵੇ ਠੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ €ਖਦਾ ਹੈ, (ਠ) /5ਵੇ' ਟਾ' ਨੰ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਰ੍ ਵਡਾਈਆ, (ਵਡਾਣ/ਆ? 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! (ਰੱਬੀ) ਨਾਮ ਦੀਆਂ ___ਵਡਿਆਈਆਂ, 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ) ਪਰਾਪਤਿ(੫ਰਾਪਤ) ਹੋਇ॥੮॥੩॥੨੦॥ 

(ਰੱਬੀ) ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਰ੍ 

--ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਰੱਲ? ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਡੀਆਲੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਝਈਉਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੀ ਐਲਣੀਆਂ ਹਨ/ 



ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਭਾਨ? ਮਹਲਾ(#/ਲ? ੩(ਤਨਜਾ) ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਨੁਕ? ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਧਿਆਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' ` (ਰੱਬੀ) ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ/ ਅਰਾਧੀਦਾ ਹੈ 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁੱ/ ___ ਬੂਝ ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਇ॥ 
ਮਨਮੱਤ/ਆਪ ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਝ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰ ` ਪਾਉਂਦਾ 

---%9ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਗਾਗੀਂ' ਹੀ (ਰੱਡ) ਨ ੭ਨਮੰਤ ਟਆਨਾ /ਣਸ ਲਾ ਨੱਡਾੰ 

ਨੀਂ ਪਾਲੀ ਲਾ ਨਕਣਟ.. 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਭਕ।੫੭ ਸਦਾ ਮੁਖ।£5) ਉਜਲੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਵਸਿਆ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥ 

...#ਓਗੂੁਰੂ' ਦੀ ਨਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ (ਸ਼ੜਦ' ਦੀ ਕਨਾਈੀਂ ਨਾਲ਼) ਹਸ਼ੇਸਾਂ ਨੁੱਖ' ਉਨੂਨ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ /ਨੈਰਦੇ /ਵੋਜ਼ਾ 

ਮਰਸੈਸ਼ਰ ਆਕੇ ਫਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਹਜੇ (ਹੈਨ? ਰੇ ਹੀ ਰ ਸੁਖੁ (ਨੱਸ? ਪਾਈਐ, _ 

ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਅਨੰਦ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਸਹਜੇ(/ਅ?ਜੇ/ ੍ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥੧॥ 
ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ _ਰਹੀਦਾ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 

-- (ਇਟ? ਆਤਮਕ /ਟਕਾਉਂ ਨਾਲ ਨੀ ਨਾ#=ਨੁੱਖੇ ੪ਣੀਣਾ ਹੈ, ਸਿ 
ਅਉਜ-ਅਵਸਭਾ (ਚ (ਨਿਰੰਤਰ? ਲਨ ਹੱਡ ਰਗੰਾ ਹੈ.. 

ਭਾਈ ਰੇ, ਦਾਸਨਿ(ਟਾਨਨ) ਦਾਸਾ ਹੋਇ॥ 

ਹੇ! ਭਰਾ! _ ਦਾਸਾਂ ਦੇ _ ਦਾਸ ਹੋਵੋ 

---ਹ/ ਡਾਈ// (੪ਰਸ਼ੰਸ਼ਰਾ ਦੋ? ਟਾਲਾਂ ਏ ਫੀ ਟਾਲ ਭਣ: ਭਾਵ ਅੱਤ ਨੈਨਰ #ਵਸ਼ਬਾ ਵਾਲੀ ਹਰਤਾ-/ਨੈਰਤਾੰ 

/ਇਚ ਰਹ... 



ਕੌਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੀ ਹਰ (ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ /ਨਊਂ ਕੰ, ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ' ਲੀ? 

ਬੰ ਕਰਨਾਂ ਰੰ, ਅਤੇ /ਏਸ (ਸੱਠ) ਨੂ ਕਲੀ /ਫਰਲਾ ਨੰ (ਸੜ) ਪਾਉਂਦਾ ਗੈ... 

ਸੁਹਾਗੁ(ਨਹਾਲ? ਸੁਹਾਗਣੀ, 

ਚਲਹਿ (ਲਓ) ਸਤਿਗੁਰ (ਸ਼ਤਨੁਰ) ਭਾਇ॥ 

_. 669 ਨਾਹਾਨਫੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਲ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੁਹਾਨ-ਭਾਨ (ਲਣੇਆਂ ਗਹਿੰਟਾ ਨ? /ਨਹੜੀਆਂ ਅਤਗੁਰੂ` ਏ ਪ੍ਰੰਮ 
(ਰੰਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੱਠਆਂ ਨਾੀਵਨ' /ਵਚ? ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ... 

ਸਦਾ ਪਿਰੁ(/&ਰ) _____ ਨਿਹਚਲੁ (ਨੈਟਚਨ) ਪਾਈਐ, 

ਖਸਮ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ, ਅਟੱਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਓਹੁ (ਓਹ) _` ਮਰੈ 7 ਜਾਇ॥ 
ਉਹ ਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਮਦਾ 1 

.-- (ਏਵ ਓਹ ਨੁਨਾਨਵੰਤਾੀਆਂ), ਉਹ /ਨਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ #ਰਣਾ' 

ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੀ ਜੰਮਦਾ ਰੈ... 

ਸਬਦਿ(#਼ਝਟ) ___ ਮਿੱਲੀ ੍ / ਵੀਛੂੜੈ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੀ, ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ 

ਪਿਰ ਰ੍ ਕੈ ੍ ਅੰਕਿ(ਅਕ) ਸਮਾਇ॥੨॥ 

ਖ਼ਸਮ, ਪਤੀ ਦੇ ਗੋਦ/ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਈ/ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੀ 

-- (ਨਹਾ ਨੁਹਾਨਵੱਤਆ ਹੁਨਰ? ਘਲਟ' /ਵੇਠ ਅਭੈਟ' ਹੁੱਦਆਂ ਹਨ, (ਨਸ਼ੇ ਕਰਕ ਕੱਦ ੫ਤ? 

ਪਰਲੰਬਰ' #ੰ੭ /ਵੈੱਡੜਦੀਆਂ ਨਗ; (ਨਗਸ਼ੜਦਾ ਦੀ ਕਨਾਈੰਂ ਕਰਕੇ) ਓਹਾ (ਭੂ? #ਸਮ' ਲੀ ਕੱਦ /ਵਾ ,£ਕੀਆਂ 

ਰ/ਹਾਂਦੀਆਂ ਹਨ... 



੮੬)-> -<=<੩੧੧ ੪੩ ੨੬੬੦੭ 

ਨ =-ਦ << 

ਅੰਕ ੬੬-੬੭ 

ਬਿਨੁ (/ਨਨ? ਪਾਇਆ 

ਸ਼ਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ 
ਨ।(ਨਾਂ) 

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

...ਪਰਲੰਸ਼ਰ ਅਤੇਅੰਤ ੪/ਵੈੱਤਰ ਅਤੇ ਉੰਜੂਲਾ ਹੈ, (ਪ੍ਰਭੂ ਉਠ) ਸਤਗੁਰੂ ਤੱ /$ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗੀੰ' ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਪੜੈ (ਪੜ? 

ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 

ਭਰਮਿ(ਭਰਨ) 

ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ 

--(ਸਾਰਨਕ' £ਸ਼ਤਕਾਂ ਦੋ ਕੰਵਲ)? ਪਾਠ ੪ੜੂਨ ਨਾਲ (ਖਗਲੰਝਰ' ਦੀ ਵਾਲਤਾ/ੰਵੈਕਤਾ ਨੂੰ? ਸਮਝਿਆ ਨਗਾੰ' ਲਾ 
ਨਕਦ, ਅਤ (/ਵੋਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹਾਰਨਨਕ) ੫/ਹਰਨਟਆਂ ਨਾਲ ਵਾ (ਮਨੂ)? ਭਰਮ#-ਡੁਲੇਨਆਂ /ਵਚ 

` ਨੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੰ... 

ਹਰਿ।ਹਰ? 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਸਦਾ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਗੁਰਮਤੀ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

_ਰਸਨਾ 

ਜੀਭਾ 
ਹਰਿ।ਹਰ) ਰਸੁ(ਨਨ) 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ $ ਅਨਦ _ 

ਪਾਇਆ, 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਸਮਾਇ॥੩॥ 

ਲੀਨ/ਅਭੇਦ ਰਹੇ 

.--“ਰਨ਼ਸ਼ਰ' ਹਲੌਸਾੰਂ ਨੁਰ-#ਤ (ਦੀ ਕਸਾਈ ਕੱਤਆਂ 2) ਪਾਣਟਾ ਨ. ਰਸਨਾ ਵਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਰਸ਼ਾ /ਵੱਲਾ 

_ ਨਣੀਵ) ਲੰਨ ਰਹੇ (ਏਨਾ ਰੱਡੇ' ਨੂੱ` ਪਾਉਣ ਫਾ' ਰਾਹੇ ਰੰ... 

ਮਾਇਆ 

ਧਨ, ਦੌਲਤ 

ਚੁਕਾਇਆ, 
ਦੂਰ ਕੀਤਾ 

ਮੋਹੁ (ਨਹ) 
ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ 

ਗੁਰਮਤੀ 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਜਿ(ਨਨਲ? 

ਨਿਰਯਤਨ, ਸੁਤੇ ਹੀ 

ਟੂਰ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਸੁਭਾਇ॥ 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ 

..-99ਗੁਰ' ਦੀ #ਤ' ਅਨੁਨਾਰ (/ਸੰਟਨ ਆਇਂਣ ਨਾਲ) #ਹਣਆਵੀ (/ਵੈਕਾਰਾਂ ਦਏ) ਆਹ ਆਹਜ਼-ਸੁਭਾ ਗੰ 



ਬਿਨੁ (/ਨ) ਸਬਦੈ, (ਸ਼ਬਦ? ਦੁਖੀਆ _ 
ਬਗੈਰ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖੀ 

ਮਨਮੁਖਾ(ਮਨਨੁਖਾ? ਗਈ ਖਾਇ॥ 

ਮਨਮੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਹੁਦਰਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਆ ਖਾ, ਨਿਗਲ 

..-8/5 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਟਾ ਤੱ /ਨਨਾਂ ਨਾਰਾਂ ਨੱਸਾਰ' ਦੁੱਈੰ (ਹੱਕ ਭਟਕਟਾ)? /ਡੈਰਦਾ ਨੰ, (ਗੁਰ-ਸ਼ਝਟਾ ਦਾ ਸੱਡੀੰ ਤੱ 
ਝਨਾਂ “ਆਇਆ? ਮਨ੍ਹੁੱਤਾਂ ਨੂੱ` ਗਲ ਲਾਂ ਰੈ... 

ਸਬਦੈ (ਸ਼ਝਏ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਧਿਆਈਐ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ. (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ, ਸਿਮਰੀਦਾ 

ਸਬਦੇ (ਸ਼ਝਦੋ? __ ਸਚਿ(ਨੱਠ? ਸਮਾਇ॥੪॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ 

.--8/ਤਗੁਰੂ' ਦੇ ਸੜਦਾ ਰਾਨੀ” (ਪ੍ਰਭੂ? ਨਾਨ ਦੀ ਅਰਾਨਨਾ ਕਗੀਦਾਂ ਨੰ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਸ਼ਝਣ' ਰਾਗਾਂ ਗੰ 

ਨਦਾ-ਆਨੈਰ' (&ਰਨੰਸ਼ਰ)? /ਵੇਜ ਅਭੌਦ' ਹੈ ਲਾਲੀਟਾ ਹੈ... ਰ੍ 

ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ __ ਸਿਧ ਫਿਰਹਿ, (/ਫਗ?? 
ਭਰਮਮਈ-ਸ਼ਕਤੀ _ ੱੁਲੇ ਹੋਏ, ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ __ ਫਿਰਦੇ, ਭਟਕਦੇ 

ਸਮਾਧਿ।ਮਨਾਧ/ ੍ ਨ।ਨਾਂ? ਲਗੈ ਸੁਭਾਇ॥ 
ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ . ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਿਆਰ ਵਿਚ 

--772ਆਦਾਂ (ਛਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ), ਕਰਾਨਾਤਾੀ ਲੱਗਾ ਫੰ (ਪਰਸੰਸ਼ਰ' 5? ਡੁੱਲੋ-ਡਟਕੇ /ਫੋਰ` ਰਹੇ ਹਨ; 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰ (ਨੁਰਤ, ਪਰਨਾਤਨ? /#ਆਰਾ ਵਾਨੀ ਸ਼ਸ਼ਾਨੀ /ਵਲ ਨਗ ਲਗਾਈ... 

` ਲੋਅ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, 
ਤਿੰਨਾਂ __ __ ਵਿਆਪਕ, ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਅਧਿਕ (ਆਸ਼ਕ) ਰ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ॥ 

(ਛਲ ਰੂਪਾਂ ਆਏ? /ਤਨਾਂ 2 ਲੱਕਾਂ (ਹਰਤ; ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਭਾਵ ਨਾਰੇ ਰ੍ਰਹਹਨੰਡ)? /ਫਲ /#ਆਧਕਾ 
ਹੈ, #ਤੇ ਨਾਗਾ (ਲੱਕਾਣ ਭਾਵ ਨਡ ਨੂੰ /£ਹ? ਝਹੁਤ /#ਆਦਾ /ਓੱਲੜਾ ਹੱਈਂ ਹੈ... 



ਬਿਨ (/#ਨ) ਗੁਰ, ਮੁਕਤਿ(ਨੁਕਤ? 
ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ___ ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰ `__ਪਾ ਸਕੀਦਾ 

ਨਾ।(ਨਾਂ) ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਇਆ _ ਜਾਇ॥੫॥ 

ਨਾ ਹੀਂ ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ, ਦਵੰਦ _ਭਰਮਮਈ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

.-#9ਗੁਰੂ' (ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਤੱ? ਐਨਾਂ #ਨਆ ਤੌ #ਕਾਰਾ ਨੀਂ ਪਾ ਸਕਾ; ਅਤੇ ਦੂਤਾ-ਭਾਫ /ਵਜ਼ #/ਇਆ 

(ਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਰ) ਨਗਾ ਹੱ ਸਕ”... 

ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ, 
ਭਰਮਮਈ ਸ਼ਕਤੀ, _ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥ 

ਕਿਹੜੇ _ਭਰਮਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਕਰਦੀ 

...#7ਡਆ /ਕੋਨ ਨੂੰ` ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ /2ਹ' ,ਕਹੜੇ ਕਰਨ ਕਆਉੰਦਾੀ ਹੈ?... 

ਦੁਖਿ£%) ਸੁਖਿ(,ਨੱ%? ਏਹੁ(ਏਹ) _ ਜੀਉ ਬਧੁ (5੦) ਹੈ, 

ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਵ _ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਕੜਿਆ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥ 
ਅਹੰਕਾਰ __ ਕੰਮ `__ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ 

...(ਸਤਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੰ ਫਲਦੇ ਹਨ /% ਮਆ ,ਏਹਾ ਨੰ: ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਨ ਨਨੱਓ? ਏੱ% ਨੁੱਓ 
/ਵੇਚ' ਸਕਿਆ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ /ਵਚ (ਨੰ ਜੀਫਨ' ਦੇ ਸਾਠੋ? ਕਰਮ ਕਨਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਬਿਨ (/ਕਨ? _ਸਬਦੈ(ਸ਼ੜਦੋ? _____ ਭਰਮੁ (ਭਰ੧? ਨ(ਨ? ਚੂਕਈ, 
ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ 

ਨਾਨ? ਵਿਚਹੁ (/ਵੈਲਹੁ?) ਹਉਮੈ _______ ਜਾਇ॥੬॥ 
ਨਾ ਹੀ ਰ੍ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

..(ਸਤਗੁਰੂ ਦ) ਭਬਣ ਤੌਂ ਉਨਾਂ (970ਆਂ ਵਾ? ਭਰਮ ਫੂਡ ਨਾਂ ਹੁ; ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਂ (ਜੀਵ ਦੇ) ਅੰਦਰ 

ਅਰੰਭਾਰ ਰੀ ,ਣਦਾ ਹੀ... 
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ਬਿਨ (/ਨਨ? ਪ੍ਰੀਤੀ, ਭਗਤਿ (ਭਗਤ? ਨ।(ਨਾਂ? ਹੋਵਈ, 

ਬਿਨੁ (/£ਨ? ਸਬਦੇ , (ਸ਼ਬਦ) ਬਾਇ(ਥਾ? ਨ(ਨਾ? ਪਾਇ॥ 

ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ 

(69) /“ਆਰ /ਭਨਾਂ (ਸ਼ਰਨ ਦ) ਲੰਦਗਾੀ ਨੀ ਹੰ ਸ਼ਕਲ), ਅਤੇ ਨਾ ਠੰੱ' (ਨਰ? ਸਲਟ' ਦਾ (ਸੱਭ?) 

ਨਾਂ (੪ਰਨਾਤਆਾ ਦਏ ਏਰ' ਤੇ ਕੰਠ?) ਲਾਂ-/ਟਕਾਣਾ ਨੰ /ਲਦਾ ਨੰ... 

ਸਬਦੇ(ਸ਼ਝਦ? __ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ, 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ(ਝ%੭ ਜਾਇ॥ 

ਭਰਮਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ __ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

-.. (#5ਗੁਰੂ' ਦੋ? #ਲਟ' ਰਾਹ; ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ` ਆਗੀਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ #ਆਹਆ ਦਾ ਭੁਲੰਝਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਪਦਾਰਥੁ (ਪਟਾਰਥ) ਪਾਈਐ, 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਕ? ਸਹਜਿ।ਜਨਨ) ਸੁਭਾਇ॥੭॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ `_ ਸੂਭੇਰੀ ___ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 

.--9ਗੁਰੂ' ਲੀ #ਨਮੁਖਤਾ ਰਾਗੀ ਉਸ ਨੁਭਾ ਗੰ (ਵਾਹਗੁਰੂ ਵਾ? ਨਾਲ ਮਦਾਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਲੀਦਾ ਹੈ... 

ਰ ਬਿਨੁ (ਨੈਨ) ਗੁਰ, _ ਗੁਣ ਨ।ਨਾਂ? ਜਾਪਨੀ, 

ਬਿਨੁ (/ਕੇਨ) ਗੁਣ, ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਨ(ਨਾ? ਹੋਇ॥ 

...ਤਗੁਰੂ ('ਏ #਼ਝ਼ਟ ਦਾ ਸੱਭ ਤੱ' /ਨਨਾਂ? ਦੱਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ /ਨੈਆਨ' ਨਠਾੰ' ਹੁੰਦ) ਅਤੇ /ਹਨਾਂ ਲੱਗਆਲੀਆਂ 
3” (#ਰਮੰਸ਼ਰ` ਈ) #ੱਦਗਾੰ ਨਗ” 6' #ਕਾਠੀ.,. 

_ ਭਗਤਿ(ਭਲਤ? ਵਛਲੂ(ਵਡਲ) ਹਰਿ, (ਹਰ) ਮਨਿ(ਨਨ) ਵਸਿਆ, 

ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ 

੭੧ 



ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਮਨਾ) ੩(ਤੀਨਾ)? ॥ 

`ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ (ਮੱਠ? ਮੇਰੈ ___ ਪ੍ਰਭਿ(ਪੁਭ) ਕੀਨਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

2 ਨ 
ਸੰ 
ਵਿ 
ਹੇ 

॥ 

--#ਨਨੁੰ#' (ਹਨੀ ਅਧੀਨ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਧਾਰਨੀਕ)? ਕਰਨ ਕਰਏੇ ਗੰਦੇ ਹਨ; (ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ” /ਏਸ਼ ਤੱਤਾ 
; ਣ)) ਨੱਡੀ ਨਗ ਲਗਦੀ, (/8' ਇਨਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਰੂ ਤੱ ਬਨੱਖ ਗੋਇਆ ਜੀਵ, ਭਰਨ ਡੁਲੇਇਆਂ /ਵਚ' ਗੰ 
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ਸਹਜਿ(ਅੇਜ) ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਡ) ਸੋਇ॥ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ 

(ਹੂਰ ਸ਼ੜਦ' ਲਾਂ #ੱਡੀਂ ਰਾਨੰ? ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਰਮੋਸ਼ਰ, /ਹੈਰਦੇ /ਠ` ਫਨ' ਲਾਂਦਾ 2, ਅਤੇ /ਏਉਂ' ਆਤਨੰਕ 

ਟਕਾ ਰਾਗ ਸ਼ ਵਗੰਧ੍ਹਰੇ ਦਾ ਲਨ ਹੋਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਸਬਦੇ (ਸੜਦੇ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਾਲਾਹੀਐ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏਂ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਪਰਾਪਤਿ।ਪਰਾਪਤ? ਹੋ ਇ॥੮॥੪॥੨੧॥ 
ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ, ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਸ਼ੜਝਣ' ਰਾਹ? ੪ਰਨੀਸ਼ਰ ਲੀ ,ਨਫਤ' ਸ਼ਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਨੰਦਾ ਹੈ. (&ਰ' /£ਹ' /ਨੈਫਤ' ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਵਾਹਹੇਗੁਰ-ਲਨ' ਲੀ ਦਾਤ, ਉਸ) #ਕ/ਸਸ਼` ਰਾਹੀ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਲੀਂ ਹੈ/ 

ਮਾਇਆ ਦਾ _ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ 

ਆਪੇ ਭਰਮਿ(ਭਰ%) __ ਭੁਲਾਏ ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ 

772 ਦੇ ਨੰਹ' (ਦੀਆਂ ਜਕੜਾ), ਨੌਰੇ ਵਗਠਗੁਰੂ ਨੰ ਆਕ' ਹੀ (ਆਪਣੀ ਖੌੋਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਝਣਾਣੀਆਂ ਹਨ; 
%ਤੇ ਆ ਹੀ (/2ਨ' ਖੰਡ ਅਨੁਨਾਗ, ਉਨ ਨੰ ਸਭ ਨੂੰ? ਭਰਨ, ਡੁਲੇਤਆਂ /€ਚ' ਡਲਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ... 

ਮਨਮੁਖਿ, (ਸਨਨੁ%? ਕਰਮ ਕਰਹਿ,(ਕਗ?? __________ ਨਹੀਂ।ਨਨੰ? 

ਬੂਝਹਿ,(ਨੁੜ?? ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ) ___ ਗਵਾਏ ॥ 
ਸਮਝਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰ 

/ਜ਼ੱਦਗਾੀ ਭਰ ਭਟਕਣਾ ਗਹੈਂਦਾ ਹੈ), /ਲੈਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਸਾ ਲਨ; ./ਵਅਰੜਾ ਨੀਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ... ਰ੍ 



ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸੁ(/£ਸ਼? _ ਜਗ ਮਹਿ(ਅਨ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ _ਇਹ ___ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਠਨ? ਵਸੈ ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਏ ॥੧॥ 

ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਰ੍ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਕੇ 

...ਡੁਰਬਾਣਾਂ /ਏਸ਼ਾ ਸੰਨਾਰ /ਵੋਚਾ (ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ #ਗਟਆਵਾੰ /ਫਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨੂੰਰੇ ##ਲ) ਲਾਨਣ (ਲਖਸ਼ਣ ਵਾਲ ਹੈ, 

ਪਰ /ਏਹ' ਵ7ਹੇਗੁਣੂ ਣ? ,ਕੈਰਘਾ ਠਾਠਾਂ ਨੰ (ਜੀਵ 2? /ਨਰਦੇ /ਫਲ ਆਲੇ ਵਨਣੀਂ` ਹੈ... 

ਮਨ _ ਰੇ, ਨਾਮੁ (ਨਨ) ਜਪਹੁ ਰ੍ ਸੁਖੁ(#% ਹੋਇ॥ ਲੇ 

ਮਨਾਂ _ ਹੇ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ____ ਸਿਮਰੋ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

,..ਹੈ/ ਮੇਨਾ/ (ਵਧੰਰੈਗੁਰੂ 2 ਨ#' ਨੈਮਗੇ. ((£ਨ ਨਾਲ ਆਤਨੀਕ? ਅਨ ਲਾ ਪ੍ਰਾਖਤਾੰ ਹੁੰਲੀੰ ਰੈ... 

ਗੁਰੂ (ਹਨ? ੍ ਰ ਪੂਰਾ ਰ _ਸਾਲਾਹੀਐ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ _ਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

_ਸਹਜਿ(ਅਹਲ) ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ (੩੭ ਸੋਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ___ ਮਿਲਦਾ ਹੈ __ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਉ 

...ਊਕਨ ਅਗਰ ਲੀ /#ਫਤ-ਸ਼ਲਾਹ ਕਰਨ ਲਾਠੀ ਰੈ, (ਐਨ ਨਾਲ) ਆਤਨੀਕ' ਅਡੱਲਤਾ ਰਾਗੀ ਉਸਾ 
ਪਗਸ਼ੋਸ਼ਰ ਨਾਲਾ /ਲਨ ਹੌ ਜਾਂਟਾ ਰੀ... 

ਭਰਮੁ (ਭਰਨ) ਗਇਆ, ੍ ਭਉ ਭਾਗਿਆ, 

ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ? `ਚਰਣੀ ਰ ਚਿਤੁ(/6ਤ) ਲਾਇ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਲਗਾਕੇ, ਜੋੜਕੇ 

...ਪਰਸ਼ੌਸ਼ਰ ਦੇ ਝਰਨਾਂ ਨਾਲ /ਇੱਤ ਲੱੜਨ ਕਰਕ, (#7ਏਆ ਟਾ? ਰੀ ਅਤੇ (ਸੱਤ ਆ 

ਦ2) ਡਰ ਦਾ ਭੱਜ (ਉਆ ਹੈ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ? __-__ ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਦ) ਕਮਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 



ਹਰਿ(ਹਰ? ਵਸੈ ਮਨਿ(ਮਨ? ਆਇ॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਕੇ 

ਗੀ ਅੜਾ ਰਾ (ਭਰ? ਅੜ ਲੀ ਕਮਲੀ ਕਰਨੀ ਭਾਗੀ (/ਨੈਸ਼ ਨਾਲ) ੫ਰਨੈਸ਼ਰ 

ਉਤ ਫੈਲ ਆਕੀ ਰੱ ਸ਼ਾਦ ਹੈ... 

ਘਰਿ(ਘਰ? ਮਹਲਿ(ਅਹਨ? ___ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਸਮਾਈਐ, 
ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ___ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ 

ਜਮਕਾਲੁ (ਜਮਕਾਲ) ਨ।ਨਾਂ? ਸਕੈ ਖਾਇ॥੨॥ 

ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਾ, ਨਿਗਲ 

...ਰ' ਸ਼ੜਦ' ਦੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ /ੈਜ)? ੫ਰ' /ਵੋਲ, /ਟਰਟੇ ਰੂਪਾਂ ਅਹੈਠ /ਵੋਲ (ਟੇਕ ਲਾਈੰਦਾ 6 
ਸ਼ ਨਾਲ? ਨਦੀਵ-#ੱਰ ਵਾਹਹਿਗੁਰੂ' /ਵੇ ਅਭੌਣਤਾ ਹੁਂਦਾ 2, ਅਤੇ /ਡਰ ਲਸਕਾਲ (ਇੰਨ ਨੂੰ? #ਾ ਨਠਾੰੱ 

ਕਾਈ... ਰ੍ ਰ੍ 

ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ, (ਛਕਾ? ਕਬੀਰੁ (ਕਸਰ) ਜੂੰ ਲਾਹਾ, (ਜੰਲਾਹਾ) 

ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤਿ(ਨਤ) ਪਾਈ ॥ 

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

...ਡਗਤਾ ਨਅਦਵ' ਜੰ (ਭਾਵੇ ਜਾਤ ਏ) ਛੱਲੇ ਸਨ, (ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤੱਰ ਤੇ ਨੰਡੀੱ' ਜਾਤ ਮਨੋਆਂ ਲਾਂਇ 
੭0 ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਲੀਰ' ਨੰ (ਫੀ ਲਾਤ' ਏ? ਲੁਲਾਹੇ ਸਨ (ਅਤੇ /ਏਨ' ਨਾਤ' ਨੂੰ ਦਾ ਨਵੀ ਜਾਤ #ੰਨੋਆਂ ਜਾਂਦਾ 
੭, ਪਰ) ਰਿ 
ਕਰਹ /ਨਆ... 

ਬੇਤੇ, ਸਬਦੁ(ਸ਼ਝਦ) ਪਛਾਣਹਿ, (ਛਾਣ??? 

ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ 

ਬ੍ਰਹਮ 

02੧੨ ਭਰੋ? 

ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ(ਨਾਤ? ਗਵਾਈ ॥ 
ਅਹੰਕਾਰ ਮੂਲ, ਜੜ੍ਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

--(ਓਹਾ ਭਗਤਾ ਲਨ? ਪਾਰਲੂਹਨ' ਨੂੰ ਲਾਨਣ' ਵਾਲੇ (ਸਨ), ਅਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਗਰ) ਸ਼ੜਣਾ ਦੀ ਮਲੀ ਹੋਂ ਕਈ 
ਉਸ ਕਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਾਰ ਲਾਂ ਜੜੂ ਨੀ #਼ਤਨ' ਕਰ ,ਇੱਤਨ.. 



ਨਰ ਤਿਨ(/ਤਨਹ? ਬਾਣੀ 

ਨ।ਨਾਂ) _ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥੩॥ 

ਨਹੀਂ ਮੇਟਦਾ ਭਰਾਵੋ 

... ਦੌਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦ) ਖਾਣਾ ਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਹੋ/ ਭਾਈ? ਕੱਟ ਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਝਹਤ ਹੱਛੀਂ ਆਣ' /ਏੱਸ਼ਤ ਨੂੰ? /#ਟਾ ਨਗ ਸਕਣ”... 

ਦੈਤ(ਟੰਤ) ਪੁਤੁ ,,੪57 ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛੂ/ਕੋਛ)? _ ਸੰਜਮ 
ਰਾਖਸ਼ (ਹਰਨਾਕਸ਼) ਪੁੱਤਰ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ) __ਕੰਮ ਮਜ਼ਹਬ, ਦੀਨ _ ਕੁਝ ਇੰਦ੍ੀਆਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਨ(ਨਾਂ? ਪੜੈ, (ਪੜ੍ਹੰ? ਦੂਜਾ ੩ 
ਨਹੀਂ _ ਪੜ੍ਹੇ ਦੁ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ `_ ਜਾਣਦਾ 

ਨ।ਨਾਂ? ਜਾਣੈ ॥ 

---(ਹਰਨਾਸ਼ਸ਼) ਦੇ £ਤਰ' (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ) ਨੰ (ਭਾਵੇ? ਕੱਠੀ ਕਰ%; ਹਰਨ ਨਾਂ /੬ਂਦੁਆਂ ਨੂ ਨੱਕਣ ਆਹਟ ਲਾਰੇ 
_ (ਕੁੱਝ) ਨਠਾੰ' ੫ੜੂੰ ਨਨ, (ਪਊ ਇਹ ਪੁਝੂ ਆਰ ਤੱ ਨਾਂ ਕਸ ਹੱਠ) ਦੁਸ਼ਰੇ ਨੂੰ /#ਆਨਰ (ਕਰਨਾ? ਨਗੀੱ” 
ਲਾਣਦਾ ਨ?... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸ਼ਤਹੁਰ? ਭੇਟਿਐ, ਨਿਰਮਲ (/ਨੇਰਮਲ) ਹੋਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ#ਨ) ਨਾਮੁ(ਨ%? ____ ਵਖਾਣੈ ॥ 
ਨਿਤਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਖਾਣਦਾ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਦਾ 

..- (58) ਨਈਗੁਰ' ਨੂੰ` #ਲਣ ਕਰਕੇ (ਇੰ) ਪਾਵਨ-ਪਾਵੈੱਤਰ ਹੱ /ਨ%; ਅਤ /ਨੰਤਾਧ੍ਰਤਾੰਂ ਭਾਵ /ਨੈਰੱਤਰ 
(ਪਰਸੀਸ਼ਰ ਦੋ? ਨਾਮ ਦੀ ਅਔਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ /ਓਹ”... 

ਕੌ _ ਪੜੈ , (ਪੜ੍ਹ? _ ਏਕੋਂ ਨਾਉ(ਨਾ£? ਬੂਝੈ, 
੨ ਛੇ 

ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ 

ਨ,ਨਾ? ਜਾਣੈ ॥੪॥ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰ੍ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 

.--(ਉਹਾ ਕੰਵਲ)? ,ਕ' (ਪਰਸ਼ਾਤਸਾ ਬਾਰੇ 06) ਪੜੂਣਾ ਨੰ ਅਤੇ £ੱਕ (ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਦੋ? ਨਨ ਨੂ” ਨੰ ਸ਼ਮਡਣਾ | _ ਰਿ 
ਭਾਦ' /ਸੈ#ਰਦਾ ੭8 ਅਤੇ (ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾੜਰ) ,ਕੋਸੋ ਹੱਰ` ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਗੀ' ਜਾਣਦਾ ਨ... 
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ਆ. (੨੭ 

੧੦੬. ੧੦੦੨੩ ਅਲ ਦੂ 

ਖਟੁ (ਖਟ) ਦਰਸਨ (ਦਰਸ਼ਨ) ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, 

ਛੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਨਿਆਸਧਾਰੀ 

ਬਿਨ (#ਨ?) ਗੁਰ ਭੁਰਮਿ(ਡਰਨ? ਭੁਲਾਏ ॥ 

ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ 

ਨਨ: ਸੰਨੋਆਲੀ ਆਹਕ' ਡੇ ਭੰਖਾਂ (ਨਗਨ ਸ਼ਗਨ, ਸੰਠਿਆਲ, ਬੱਠ ਸਰੰਢੜੀ, ਡੰਗ?) ਦੇ ਮੰਕੰਨਾਗ, 
ਹਾਰ (ਸ਼ਝਦ 3? /ਸਨਾਂ (#ਥੱਤਾੀੰਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ? ਭਰਨ-ਡੁਨੰ/#ਆਂ /ਵੇਚ ਭਟਕਦੇ /ਫਰਦੇ ਹਨ:.. 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਨ? ਸੇਵਹਿ,(#ਫ£? __ -ਤਾ(ਤਾ? _ ਗਤਿ(ਲਤ) ਮਿਤਿ(ਨਤ) 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਦ (ਉਚ) ਅਵਸਥਾ ਮਰਯਾਦਾ 

ਪਾਵਹਿ, (੫ਾਵ/?? ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੀਉ __ ਮੰਨਿ(%ਨ) ਵਸਾਏ ॥ 

ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

-.. (ਲੰਕਰ' ਓਹ /ਏਨ੍ਹਾਂ #ਥੱਤੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੱ` ਛੱਡਕੇ? ਆਤਗੁਰ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰਨ; ਤਾਂ ਨੰ ਅਨਿਆਤਨੀਕਾ 

ਅਦਸ਼ਥਾ ਮਤੇ ਸਨ ਲੀ ਸਨੀ ਅਥਾਟਾ ਮੁਾਪਤਾ ਬਰ ਮਕਦ ਹਨ; /ਏਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ /ਨੈਰਦੇ /ਵਲ ਘਰਸ਼ੈਸ਼ਰਾ 
ਦਾ ਵਾਲ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ... 

ਸਚੀ ___ ਬਾਣੀ ਸਿਉ,(ਨ6? ਚਿਤੁ (65) ਲਾਗੈ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਚਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ 

ਆਵਣ (ਆਵਣ? __ ਜਾਣੂ (ਜਾਣ) ਰਹਾਏ ॥੫॥ 

ਆਉਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 

---(ਜੰਕਰ? ਸੱਠ-ਸ੍ਰੂਮ ਭਾਣਾ ਨਾਲ (ਮਨੁੱਖ ਦਾ? /ਹਰਦਾ ਲੜ ਲਾਵੇ ਤਾਂ (ਉਸਦਾ) ਆਵਾਗਫਣ #ਕ' ਲਾਂਦਾ 

ਹੀ... 

ਪੰਡਿਤ ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ) ਪੜਿ(ਪੜੂ? ਵਾਦੂ(ਵਾਏ) __ ਵਖਾਣਹਿ, (ਵਖਾਣ?? 

ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਰਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਬਿਨੁ (ਨ? ਗੁਰ - ਭਰਮਿ(ਭਰਨ? ਭੁਲਾਏ ॥ 
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ਪੰਡਤ ਲੰਕ' (ਹਾਗਉਕ' ਗ੍ਰਡਾਂ ਨੂੰ? ੜੂ ਪੜ ਕੇ ਵਾਣ-/ਵਵਾਦ /#ਆਨਟੇ ਗੰਦ ਹਨ; ਪੁੰਤੂ #ਤਗੁਰੂ` (ਦੀ 
ਸ਼ਰਣ)? ਤੱ” /#ਨਾਂ ਉਹ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ?) ਭਰ#-ਡੁਲ/#ਆਂ /ਵੋਰ` ਹੀ ਝੁੱਨੇਂ ਭਟਕ /ਫਰਦੇ ਗ/ਹਂਦੇ ਹਨ... 

ਲਖ __ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ(ਫੇਰ) ਪਇਆ, 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ੮੦੭੪ ਚੁਰਾਸੀ ਗੇੜ, ਫੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 

ਬਿਨ (/ਭੈਨ? ਸਬਦੈ (ਸ਼ੜਏ? ਮੁਕਤਿ(#ਕਤ) ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਏ ॥ 
ਬਿਨਾਂ _ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ __ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ 

.-. (ਨਨ ਨਕ? ਉਰਾਨੀੰ ਲੱਖ ਨੂਨਾਂ /ਵੈਰਾ ਦੇ ਗੌੜ /ਫੋਚ ਪਲ ਹੱਲੇ (ਭਟਕਦੇ ਗੇਟ ਹਨ), #ਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੜਦਾ 
5” ,ਨਨਾਂ (/ਏਨ' ਲੁਰਾਆ ਏ ਲੋੜ 5?) ਨੁਕਤਾ ਨਗੀ' ਪਾਈ ਲਾ ਸ਼ਕਦ... 

ਜਾਨਾਂ? ਨਾਉ (ਨਾਉ? ਚੇਤੈ, __ ਤਾ,ਤਾਂ? ਗਤਿ(ਨਤ) ਪਾਏ, 

ਜੇਕਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _ਸਿਮਰੇ _ ਤਾਂ ਗਤੀ, ਉਧਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ 

ਜਾਂ(ਜਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੁ (ਲਤਗੁਨ) ਰ ਮੇਲਿ(ਮੰਲ? ਮਿਲਾਏ ॥੬॥ 

ਆ ਤਣ 

,..ਲੰਕਰ' (ਓਹ ੪ਰਨੋਰ_ ਦਾ)? ਨਾਨ #ਨਰਨ; ਤਾਂ (ਓਹ /2ਸ਼ ਠੁਰਾਲੀ 2 ਨੌੜ' ਤੱ' ਆਪਣਾ) ਉਧਾਰ ਕਰ' ਸਕਦੇ 
ਹਨ; (੪ਰ' /£ਹ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਲੌਕਰ ਨਤਗਰੂ' (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਤਨਆਾ ਨਾਲ) ਮੋਲ £ਲਾ` ਏਵੈ... 

ਸਤਸੰਗਤਿ(ਸ਼ਤਸ਼ੰਨਤ) _ਮੋਹਿ,(%6? ਨਾਮੁਨਨਮ? ਹਰਿ(ਹਰਗ) ਉਪਜੈ, 

ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ __ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਪਜਦਾ, _ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ 

ਜਾਂ(ਜਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਮਿਲੈ _` ਸੁਭਾਏ ॥ 
ਜੇਕਰ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ੍ ਮਿਲ ਜਾਵੇ __ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ 

ਪੁੱਲ ਰਗ ਲੱ ਤਾਂ ਫਜ-ਸਕ ਭਲ? ਨਰਸ (ਚ ਪਲ 2 
ਨਨ (ਦਾ ਫਾਨਣ) ਪਰਕਟ ਡੱਲਾ ਹੈ.. 

ਮਨੁ (#ਨ) ਤਨ (ਤਨ) ਅਰਪੀ,(%ਰ੦?) __ ਆਪੂ(ਆਧ? ਗਵਾਈ, (ਨਵਾਣ?) 
ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ -_ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ _ਗਵਾਕੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ 

ਚਲਾ(ਰਲਾਂ) ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) ਭਾਏ ॥ 
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<< (ਨੰਗਾ ਲੱਦੜਾ ਹੈ /ਕ' ਮੱ ਆਪਣਾ) ਆਧਾ-ਭਾਫ /ਨਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ (ਨਗਰ ਨੂੰ? ਸਖ਼ਗਤਾ 
ਕਰ' ਦਵਾ (%#ਤ' ਆਪਣਾ ਲੀਵਨ)? ਸਤਗੁਰ ਦੀ /ਨਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝਤੀਤ ਕਰਨ... 

ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਵਿਟਹੁ ,(/ਵਟਹ? 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 

ਜਿ ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ(6ਤ) ਲਾਏ ॥੭॥ 

ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 

7. ਆਣੇ ਆਤਗਾਰੂ ਤੱ ਸਦਕੇ ਤੈ ਕੁਰੜਾਨ' ਲਾਂਟਾ 25 ਨੈ ਰਲ਼ੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਰਾ /ਓੱਤ' ਜੜ /ਇੱਟਾ ਹੈ... 

ਸੌ ਬ੍ਰਾ ਹਮਣੁ , (ੜੁਾਹਮਣ? ਬ੍ਰਹਮੁ (ਝੂਹਨ? ਜੌ ਬਿੰਦੇ, 

ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਦਾ 

ਹਰਿ(ਹਣ) ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ(ਨਨ) ਰਾਤਾ ॥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤਿਆ, ਰੰਗਿਆ 

--ਨ2)ਂ #ਰਥਾਂ /ਲ? ਉਠੀ ਫ੍ਰਾਹਮਣ' ਹੈ ਨੇਂ ਰਰਹਆ ਟੀ ਪਨਲਾਣ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਨੇਗੁਰ` ਦੋ (ਪੰ%? ਕੱਲਾ 

/ਵੇਚ ਨਾੱਗਆ' ਗਾਹਿੰਦਾ ਹੈ... 

ਵਸੈ, __ਸਭਨਾ _ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ,(ਅਤਰ) 

ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦੇ __ਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਭੁ , (ਪਭ) ਨਿਕਟਿ/ਨੈਕਟ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਲੁਲ੩੭ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ 
ਸਤ੍ਿਗਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ 

...“ਰਸਾਤਨਾ ਸ਼ਹੰਰੇਆਂ ਦੋ /ਹਰਟੇ ਅਰ ਨੰੜੋ ਹੰਕੇ ਫਸਾ ਹੈ. ਪੂਊ ਸਤਗੁਰੂ' ਛਾ ਸ਼ਨਨੁਤਾ ਰਾਗ ਕਲਾ 
/ਵੈਰਲਾ ਹੀ ,/ਏਸ਼` ਨੂ” ਸੜਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਾ%) ਮਿਲੈ __ -_ ਵਡਿਆਈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ , ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ 

ਗੁਰ ਕੈ ____ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ) ਪਛਾਤਾ ॥੮॥੫॥੨੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ _ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਲੇ ਦੇ 
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--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ,ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਅੱਤਗੁਰ' ਦੇ ਬੜਦ' ਰਾਠੀਂ” (ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੂੰ? ੫/ਹਲਾਣ' /ਲਆ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ` ਪੁਝੂ? 
ਨ ਦੀ ਵਆਲਾ #ੱਲਲੀ ਨੰ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ (ਆਨਲਾ? ੩ੋ(ਤਨਜਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਹਜੈ (ਅਹੇਜ? ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, 
ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ` ਨੂੰ ਸਾਰੀ(ਲੱਕਾਲ ਚਾਹਵਾਨ 

ਬਿਨੁ ।/ਨਨ) ਗੁਰ, ਪਾਇਆ ਨਨ? ਜਾਇ॥ 

ਮਿਸਰੀ ਉਡ ਲਤਾ ਨ ਅਨਾਥ ਐਚ ਓਹ ਹਦ ਪਰ /2ਹ' ਸਤਗੁਰੂ' (ਛੇ ਸ਼ੜਦ' 2? 
ਉਨਾਂ ਨਹੰ' ਮਾਣੀ ਜਾ ਸ਼ਕਫਨ.. 

ਪੜਿ।ਪੜ੍ਹ? ਪੜਿ(ਪੜ੍? `_ਪੰਡਿਤ ਜੌਤਕੀ ਥਕੇ, 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੰਭ ਗਏ 

ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ(ਭਰਨ) ___ ਭੁਲਾਏ ॥ 
(ਛੇ) ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ __ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ 

---ਪੱਡਤਾ ਅਤੇ ਨੱਤਸ਼ਾਂ ਆ/ਇਕ' (ਧਾਗਨਕਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ? ਪੜੂਹ` ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕ, ਹੱਡ ਨਈ, (2 ਭੌਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀ ਭਰਨਾਂ 
ਝੁਲੀ/ਖਆਂ /ਵੋਚ ਭੁੱਠੇ ਹੱਟ (ਭਟਕਦੇ /ਫੋਰਦੈ ਹਨ)... 

ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਜੁ (ਨ/ਹਿਲ) ਰ ਪਾਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਣ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਨਾਲ ` ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ(ਰਜ਼ਾ£)? ॥੧॥ 

ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਿਹਰ _ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ 

--.(/#ੈਨਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ,ਕੈਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਗੁਰ ਦੇ £ਲਾਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ 
ਆਤਮਕ ਅਡੰਲਤਾ ਗ੍ਰਾਪਤ` ਹੱਦਾਂ ਹੈ... 

ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ (ਨੈਨ) ਸਹਜੁ (ਨਟੇਲ) ਨ(ਨਾਂ) ਹੋਂਇ॥ 

ਭਰਾ _ ਹੇ! ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
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:--ਹ./ ਭਾਣਾ/ ,ਆ/ਤੇਗਰੂ` ਤੱ ਝਗੀਰ ਆਤਨਕ' /ਟਕਾਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਗ ਝਣਦਨ.. 

ਸਬਦੈ (ਸਕਣ) ਹੀ ਤੇ ਸਹਜੁ (ਸਹਜ) ਉਪਜੈ, 
(ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਇਆ ਸਚੁ (ਸੱਠ? ਸੌ ਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਉਸ ਠਹਿਰਾਉ 2 

--(ਕੰਦਲ ਅ/ਤਗੁਰ ਦੇ? ਸੜਦਾ ਏੁਆਰਾ ਨੰ ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਏ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ 2, ਅਤੇ ਉਨ ਸਣਾ-ਸੈਰ` ਪਰਲ 

ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਟੀ ਹੈ... 

ਸਹਜੰ(ਸਨੇਲੇ? ਗਾਵਿਆ ਥਾਇ(ਝਾ2? ਪਵੈ, _. 

ਬਿਨੁ ।/ਏਨ? ਸਹਜੈ (ਸਜੰ) ਕਥਨੀ ਬਾਦਿ।ਤਾਦ) ॥ 

... ਆਤਨੀਕਾ /ਟਕਾਉ /ਏਜਾ (ਵਹਹੰਗੁਰੂ` ਦਾ /ਨੋਡੜ ਸਲਾਹ) ਜਾਨ ਕਤ ਹੌਲੀ (ਪਰਭੂ ਦਰ ਤੋ) ਪਰਵਾਨ ਹੁੰ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ /ਟਕਾਉਂ ਤੱ ਨਨਾਂ (ਧਾਰਨਕ) ਕਥਨ ਕੰਤ ਹੱਟ /##ਰਲ ਹਨ... 

ਸਹਜੇ (ਸੇਨ) ਹੀ ਭੁਗਤਿ(ਭਲਤ) ਉਪਜੈ, 
ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਭਗਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਸਹਜਿ(/ਨਿਲ) ਪਿਆਰਿ(/ਆਆਰ) ਬੈਰਾਗਿ।ਲੌਰਾਨ? ॥ 

... ਆਤਮਕ ਅਡਲਤਾ ਤਾ ਲੀੰ (ਪਰਸੀਸ਼ਰ ਦ0) ਭੱਇਗਾ ਉਪਸਲਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਕ /£ਕਾਉ ਗਾਲ ਗੱ 
(/ਹੈਰਦੇ #ਦਰ ਰੱਡ? /#ਆਰ _%ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ #ਫਸ਼ਲਾ ਬਣਾ ਗਹੈਂਦ ਹੈ... 

ਸਹਜੈ।ਨੇਜੰ? ਹੀ ਤੇ, ਸੁਖ(ਨ5) ਸਾਤਿ(ਸ਼ਾਂਤ) ਹੋਇ, 

ਬਿਨ (/ਭਨ) ਸਹਜੈ। ਜੰ) ਜੀਵਣ (ਨੰਵਣ) ਬਾਦਿ।ਭਾਦ)? ॥੨॥ 

_ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਤੋਂ _ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ 



<ਘ (! [$੩ ਦੀ 

) ੭ਐਂ- ੨ 9 <੮੬=੧ (੧ 
੮ [7 ਦਯੋ 

੨੮੨੬੮... ੬੩ 

2 ੫੭ 

..._#ਤਨਕ' /ਟਕਾਉਂ ਤੱ ੰੱ' (ਰੱਡ? ਨੁੱ£ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਹੁੰਦਾਂ 2. #ਨਾਂ ਆਠੇਨ ਤੱ /6ੰਦਗਾੀ /£ਅਰਲ' ਅਤੇ 
ਡਸ਼ੂਲ ਹੈ... 

ਸਹਜਿ।ਨਹਿਲ) ਸਾਲਾਹੀ(ਸ਼ਾਲਾਨ? ਸਦਾ ਸਦਾ, 

ਸਹਜਿ(ਗਹੇਲ/ ਸਮਾਧਿ।ਨਮਾਧ) ਲਗਾਇ॥ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਕੇ 

-.-(ਹ/ ਭਾਈ/ ਤੂ? ਆਤਨਕਾ ਟਕਾ ਰਾਠ; ਅਸਾਨੀ ਲਗਾਕੇ ਹਨ਼ੌਰਾਂ ਹਨੰਸ਼ਾਂ ਆਹੇਨ /€ਚ' (ਵਨੰਹੇਗਰੂ ਦੀ 
ਓਉਨਤਤਾ (ਨਾ/ਏਨ) ਕਾਰਦਾ ਰਠ7?.. 

ਸਹਜੇ (ਸ/ਟਲੇ) ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

... (#ੈਹੜਾ) ਆਤਮਕ /ਟਕਾਉਂ /ਏਚ' ਨੀਂ (ਵਹ੍ਨਰ ਦੋ? ਠੁਣਾਂ ਦਾ ਜਏਨ ਕਰਦਾ 2, ਅਤੇ ,ੋਆਨ ਲੜ 
ਕੰ (652) ਭੱਟਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

ਸਬਦੇ (ਸ਼ਝਏੇ? ਹੀ, __ ਹਰਿ(ਹਰ) ਮਨਿ।ਮਨ) ਵਸੈ, 

(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ = ਯਕੀਨਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ 

ਰਸਨਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਸੂ(ਰਸ਼) ਖਾਇ॥੩॥ 

। _ਜੀਭ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਦ ਖਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

(ਓਸ ਦੋ? /ਹੈਰਟੇ /ਵਚਾ ਫ਼ਲ਼ਦ ਦੁਆਰਾ 2 ੫ਰਨੰਲ਼ਰ' ਟਾ ਵਾਲ਼ਾ ਹੱ ਲਾਂਦਾ 2, ਅਤੇ ਉਨ ਦੀ ਜੀਡਾ ਵਾਹਹਿਗਰ 

(#ਨੰਦ' ਦਾ? ਨੁਆਦ' ਨਆਣਲਾਂ ਹੈ... 

ਸਹਜੇ ।77ਜ਼ੇ) ਰ ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) ਵਿਡਾਰਿਆ, 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਸਚ ਸਰਣਾਈ ਸ਼ਰਣਾਠ?) ਪਾਇ॥ 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ____ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪੈਕੇ, ਰਹਿਕੇ 



...(ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ? ਆਤਮਕ #ਕਾਉਂ ਰਾਗ; ਸ਼ਟਾ-ਸ਼ਬਰ (ਵਹੇਗੁਰੂ) ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵੇਚ ਗਨੈਕ, ਮੱਤ ਦੇ (ਡੰ) 
ਉਂ` ਟੂਰ ਕਰ /ਏੱਤਾ ਹੈ... 

`_ ਸਹਜੇ (ਨਹਲੇ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਮਨਿ।ਮਨ? ਵਸਿਆ, 

ਸਚੀ(ਸੱਠ?? ਕਾਰ ਕਮਾਇ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਨਾਮ ਦੀ) ਕੰਮ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਰ ਕੇ 

---#ਾਤ7ਕਾ' /ਟਕਾਉ ਰਾਗੀ? ਨਦਾ ਨਰ (ਨਾ# ਦ) ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ, ੪ਰਨੰਫਰ` ਦਾ ਨ (ਉਨਹਾਂ ਦੋ? /ਓਤ 
/ਵੈਚਾ ਵਸ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨੀ(ਨਨੂ?? ਪਾਇਆ, 

ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

ਸਹਜੇ (/ਗਟੇਜੇ? ਰਹੇ ਸਮਾਇ॥੪॥ 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 

_...ਓਹਾ ਦੱਡੇਆੰ ਭਾਨਾਂ ਦਾਨੇ ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਤਹਕਾ #ਡੰਲਤਾ /ਉਚਾ ਗਨਿੰਇਆਂ (ਵਧੰਹਗੁਰਾ ਨਾ /ਵੋਚ) ਲੋਨ 

ਹਕ (ਪਰਸੰਸ਼ਰ) ਨੂੰ” ਆ ,ਨਆ ਹੈ... 

ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ(/ਵਦ) ਸਹਜੁ (ਨਲ) ਨ(ਨਾਂ? ਉਪਜੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥ 

...#ਹਡਆਫਾ /ਫਕਾਰਾਂ /ਫੋਚ` (ਗ/ਨ/ਟਆਂ) ਆਤਨਕ /ਟਕਾਉ ਨਗੀ' ਬਣਦਾ; ਮਗਏਆ ਤਾਂ (ਪਰਸੰਸ਼ਰ ਤੱ” 
/ਭੈਨਾ? ਦੂਸਰੇ (ਖਦਾਰਕਾਂ ਏ? /“ਆਰ' (ਵਲ /#ੰਭਦਾਂ ਹੈ)... 

_ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨੁੱਇ __ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, 
`_ ਮਨਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਮਾਉਣੇ 

ਹਉਮੈ ਜਲੈ ਜਲਾਇ॥ 
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...(ਨਨਨੁੱਘ? #ਨਨੱਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਅਰੰਕਾਡ ਉਚ ਆਪ ਦੀ ਸੜਦਾ ਭਲਣਾ ਅਤੇ ਟੁਆਓਆਂ ਨੂੰ” 

ਵਾੰ ਲਠਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਜੰਮਣੂੰ (ਜੰਮਣ? ਮਰਣੁ (ਮਰਣ) ਨਨ? ਚੁਕਈ, 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ 

ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਫਿਰਿ(/ਫਰ) __ ਆਵੈ ਜਾਇ॥੫॥ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 

-..(ਨਨਤ' ਵਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਦਾ)? ਜਨਮ “ਰਨ ਨਕਦਾ ਨਠਾ ਰੀ 

ਦੇ (ਕੱੜ /ਫਚ ਗੰ ਆ ਗਹੈਂਟਾ ਹੈ)... 

ਤ੍ਹਿ(ਉ? ਗੁਣਾ(ਗੁਣਾ) ਵਿਚਿ, (/ਵੇਰ) ਸਹਜੁ (ਆਹਨ) ਨ(ਨ? ਪਾਈਐ, 

ਤ੍ਰੈ ਗ੍ਰਣ ਭਰਮਿ(ਭਡਰਨ) ਭੁਲਾਇ॥ 
_ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾਈ (ਰਖਦੇ ਹਨ) 

4455 ਉਣਾਂ (ਰਲ, ਤਨ, ਸਤ) ਵਿਚ ਆਤਨਕ £ਕਾਏਂ ਦੀ ਅਫਸਬਾ ਨੀ ਬਣਦ£ (ਕਉਜ ,/ਏਨ) 

ਉਨੋਂ ਗੁਣ (ਨ; ਨੂੰ? ਭਰਲ ਭਨੰ/ਕਆਂ /ਵੇਰ 2 ਡੁਲਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ... 

_ ਪੜੀਐ(ਪੜੂਅੰ? ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਕਥੀਐ, _ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਸ ਕਥਨਾ 

ਜਾ(ਜ? ਮੁੰਢਹੁ(੭ਫ੍ੰ? ਰਾ ਜਾਇ॥ _ 

...(ਉਹਾਂ ਦਾ? ਪੜੂਨਾ, #ਚਾਰਨਾ ਅਤੇ /ਟੈਰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸ (ਅਰਥਾ ਰੰ? ਸੌਕਰ (ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 
(੪ਰਸੀਸ਼ਰ ਡੰ ਨ$) ਬੁੰਡ ਲਾਂਦੇ ਹਨ:.. ਰ 

ਹਿ ਕ ਮਹਿ (ਅਨ? ਸਹਜੁ (ਹਜ) ਰੈ, 

ਦਾ ਸਿਮ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਰਨ) ਪਲੈ ਪਾਇ॥੬॥ ._. ਰ ਰਿ : 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 
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(ਰਲ. 3 ਅਤੇ ਲਤ /#ੱਨਾਂ ਰੁਣਾਂ 2 ੬੪ਰ ਓੱਠਕ)? ਲਉਂਲ ੫ਇ /ਵਜ਼ ਸਾਕ, ਆਤਮਕ /ਟਕਾਉ ਲੀ 

#ਟਸ਼ਥਾ ਝਣਦਾੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁ੪ਤਾ ਰਾਨੀ ਭੱਠ /ਵਜ਼ (/£ਹ' ਟਫਾਤ)ਪੈਦੀ` ਹੈ... 

ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮੁ(ਨ? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੈਹਾਨ) ਹੈ, 

ਗੁਣ-ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਹਜੇ (ਅਹਿਲ) ਸੋਝੀ ਹੋਇ॥ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਗਿਆਨ, ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤੂ -ਨਣ' ਅਤੀਤ (ਵਗੰਹੇਗੁਰ' ਛਾ? ਨਾਮ (ਨਭ' ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੱਲਕ)? ਕਫ਼ਾਨਾ ਹੈ/ (੫ਗ; ਨ 2) ਲੱਭੀ 
ਆਤਸਨੈਕ /ਟਕਾਓ /ਵਡ ਗੰ ਹੱਦ ਹੈ... 

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ, ਸਚੇ (ਸੱਠ? ਸਚੀ।ਸੱਲ)? ਸੋਇ॥ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ 

(ਨਨ) ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਜੀਂਦ /ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਪਰਨ਼ੈਲਰ €0 ਓਲਤਤਾੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੱਠ-ਸ੍ਰੂਖ (/ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਏ? 

_ #ੰਭ; ਅਟੱਨ (ਹੱਟ ਨੰ)... 

ਭੁਲਿਆ।(ਡ/ਨਿਆਂ) ਸਹਜਿ(ਨਿਲ) ਮਿਲਾਇਸੀ, 

ਸਬਦਿ (ਸ਼ਬਦ) ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ॥੭॥ 
(ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ, ਮਿਲਾਪ __ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

-.- (ਘਨਲ਼ੈਸ਼ਰ, #ਆਹਏਆਵੀਂ /ਵਕਾਰਾਂ /ਵਲ) ਭੁਨਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ` ਵੀਂ ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾਉ /ਵਲ ਲਾ /ਇੰਟਾ 
ਹੈ, (ਪਰਾ /ਏਹ) ਨਲ (ਲਸਗੁਰ 2? ਭੜਦ' ਰਾਗੀ” ਹ$ ਨੁਂਦਾ ਹੀ... 

ਬਿਨੁ (/ਨਨ) ਸਹਜੈ, (ਜ?ਜੰ? ਸਭੁ (ਸਭ) ਅੰਧੁ(ਅ੦) ਹੈ, ਰ੍ 
ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਤੋਂ ਸਾਰਾ(ਕੁਝ) ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ (ਮਰ? ਗੁਬਾਰੁ(ਨੁਝਾਨ) ॥ 
ਧਨ, ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਅੰਧਕਾਰ, ਘੁੰਪ ਹਨ੍ਹੇਰ 

,..#ਤਹੀਕਾ /ਟਕਾਊਂ ਤੱ“ ਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ (ਅਨਆਨ ਫਟ? ਹਨੂੰਰਾ ਹੈ, (ਸੰਸਾਰ ਤੈ) ਮਹਟਆਦਾ (ਪਰਪੰਰਿ 
ਦੋ? #ੱਹ ਟਾ ਜੁਝਾਰ ਜਊਆ /#ਆ ਹੈ... 



< <ਨਾ, ੭ ੨੩ 

ਸਹਜੇ (ਸਹਜੇ? ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਮਝ, ਗਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਸਚੈ(ਨੱਦੋ? ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਦ? ____ ਅਪਾਰਿ(ਅਧਾਠ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) _ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਪਾਰ ਰਹਿਤ/ਬੇਅੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ 

:--#ਟਾ' ਆ/ਝੈਰ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋ? ਸੜਦਾ ਟੁਆਰਾ, ਨਿਜ #ਵਸ਼ਬਾ /ਵਡ' /ਟਕੈਆਂ 2. #ਅੰਤ (ਛੀਲਿਵਰ) 
ਦਾ ,ਨਿਆਨ; ਪਰਾਖਤ ਹੱਦ ਹੈ... 

ਆਪੇ ਬਖਸਿ।ਤਮਲ਼? ਮਿਲਾਇਅਨੁ ,(/ਨ#ਨਇਅਨ) 

ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ` ਕਰਤਾਰਿ(ਕਰਤਾਰ)? ॥੮॥ 

ਪੂਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

...(#ੈਨਹਾਂ ਨੂ ਇਹ ,ਨਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂ? ਖੂਨ ਹੁਰ-ਕਰਤਾਰ ਨੰ, ਆਹ ਨੀ (ਆਪਣ) 
ਰਬੜ ਕਰਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ? #ਨਾ /ਨੇਆ ਰੈ... 

ਸਹਜੇ(ਜਨਜ? __ ਅਦਿਸਟੁ(ਅਇਲ਼ਟ) ਪਛਾਣੀਐ, 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ(ਪ੍ਰਭੂ) ਪਛਾਣੀਦਾ ਹੈ 

ਨਿਰਭਉ ਜੋਤਿ/ਜੱਤ? ਰ ਨਿਰੰਕਾਰੁ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ॥ ` 
ਭੈ ਰਹਿਤ ਜੋਤ/ਚਾਨਣ ਸਰੂਪ ਨਿਰ ਅਕਾਰ 

...ਆਤਨੀਕਾ ਕਾ /ਏਨ ਨ ਆਊਸ਼ਣ, #ਰਭਉ ,ਨੋਰੰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਨਣਮਲਾਂ (ਵਾਸਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਘਓਚਾਣਦਿ” 
ਹੈ, ਭਾਦ' ਉਸ ਦਾ ਨਆਨ' ਹੁਇ ਹੈ... 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ।(ਜਆਂ? ਕਾ ਇਕੁ ,/£5) ਦਾਤਾ, 

ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ(ੱਤ) ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ (/ਮਲਾਵਣਹਾਰ? ॥ 

--(ਲੱਸ਼ਾਰ ਦੋ? ਸ਼ਭਰਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ,ਏੱਕੇਂ (ਫਹਠਗਰ? ਗੰ ਨੇ, ਅਤੇ (ਉਚ ਨੀ ਨਵਾਂ ਦੀ 

ਤੂੰ (ਆਪਣੀ) ਲੱਤ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾਂ .. 
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ਪਹ ਸਲਾਹੀਐ, 

ਪੂਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ __ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ 

ਜਿਸ ਦਾ _ ਅੰਤੁ(ਅਤ) ਨ(ਨ? __ ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਪਾਰਾਵਾਰ) ॥੯॥ 

ਜਿਹੜੇ ਕੰ ਬਿ ਅਖ਼ੀਰ _ _ ਨਹੀਂ _- ਆਰ-ਪਾਰ 

....#ੰਸਾ (ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ? ਸਨ ਗਨ ਉਨ ਲੀ ਖਰਨ (90? 
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਰਾਗੀ /#ਫ਼ਤਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰ... 

ਗਿਆਨੀਆਂ(ਨਆਨਆ? ਕਾਂ __ਧਨੁ(ਹਨ) _ਨਾਮੂ(ਨ%? ਹੈ, 

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਦਾ. -` ਦੌਲਤ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਹਜਿ(7ਜ) ਰਜ ਕਰਹਿ(ਕਗ??) ਵਾਪਾਰੁ (ਜਾਪਾਰ) ॥ 

(2੬ ਨੀਂ ਲੀ (ਪਰ? ਨਮ ਲੀ ਠ ਅਤੇ (ਉਰ? ਅਜ ਅਫਸਾ ,ਓਚ ,ਏਸ 
ਰ੍ ਰਾ ਚਮਾਰ ਕਰਦ ਹਨ:.. 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨ/ਟਨ) . ਲਾਹਾ `_` ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਲੈਨਿ 4487 

ਕਲ 

ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਵ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭੂ ____. ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਲੈਂਦੇ 

ਅਖੁਟ(ਅਭ£) ````ਭੁਰੇ -__` ਭੰਡਾਰ ॥ ਰਿ 

... (ਉਨ? ਐਤਾਪ੍ਰਤਨੰ ਭਾਵ' /ਨੈਰੰਤਰ' (ਪਰਸੌਸ਼ਰ 2? ਨਾਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੋ ਹਨ; ਅਤ (ਉਏ ਨ ਨਲ) 
ਤਰਤੂਰ ਖਰਲ, ਅਤੁੱਟ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਤੋਂਟਿ(ਤੰਟ) ਰ੍ ੭ 7 "ਨ(ਨਨ ਆਵਈ, 

ਹੈ! ਨਾਨਕ ਕਮੀ, ਘਾਟਾ ੬ ਨਹੀਂ _ ਆਉਂਦੀ __ 

ਦੀਏ __ ਦੇ ਵਣਹਾਰਿ(ਟੋਫਣਰਾਗ/ ॥੧9ਭ੬ਭ੨੩॥ ਰ 
ਦਿੱਤੇ _ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਤਾਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ' ' 

..ਡੀ/ ਨਾਨਕ/ ,ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅੱਟ ਖਫ਼ਗਨੇਆਂ /ਫੋਜ਼ ਕਦੋ ਵ ਤੰਟ ਨਗ ਆਉ (ਉਆ (ਨ? ਫਰਾਰ 
(ਰਲਡਫ ਨੇਂ ਆਪ' ਬਕ/ਕੇਸ਼ਾ ਕੰਤ ਹਨ/ 



੧ ੭ ੭ ਦੇ ਆਲ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਸਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਹਲਾ? __ ੩(ਤਜਾ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ੍ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

`_ ਸੰਤਗੁਰਿ(ਸਤਗਾਰ? `._... .. ਸਿੱਲਿਐ, ਫੇਰ (ਫੋਰ) ਨ(ਨਾ? 

ੁਚਪਨਲ੍' ਰੀ _.ਲਾਸੈ - _ ਸਿ ਰਿ ਮੀ ਗਰ . ਕੁਨਇ।ਕਰ ' ਰਿ 

ਆ :. (ਨਲ ਨੂ? ਦਾਦ ਦਲ 
ਨ ਉਹ ਪਸਰ 

ਛੇ ਨਾਲ (ਕੱਚ ਅਭੰਦ' ਹਿਲਾ ਰੈ. ਰ ੍ ਜੀ 

ਮਨ ___ ̀̀ ਥ ਰਿਹ _ਜਉਨ) . ̀  ਉ, _ ਲਾਇ॥ ਰ 
_ ਚਿੱਤੋਂ __ _ਖ਼ੁਦ ਦੇ, _ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ, ਨਾਲ __.. ਨ ਨ ਬਿ ਜੈ 

| _ ਆਪਿ(ਆ&) ਇਸ ਵਸੈ ____ ____ ਮਨਿ(9ਨ) ਆਇ॥੧॥` ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੁਦਰੀ _; _” ਵੱਸਜਦਾਹੈ ̀ _ ਮਨਵੈਚ ਆਕੇ ਠਹਿਰਾਉ 

(ਪਰਸੌਸ਼ਰ ਫ) ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਨ ਸ਼ਣ-ਨਫਤਨ; ਭਾਦ ,ਉਤਾਪੂਤੀ ਨਵਾਂ ਅਨ 
ਫੌਣ ਫਾਲਾ (ਸਤਗੁਰ ਰਲ! 

ਰਟਾ ਜੰੜਨ ਕਰੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ' ਨੰ (ਹਰਮ-ਸਾਧਕ' ਦੋ?) ,ਉਰਟੋ ,ਇਲ ਆਫ ਹੈ. 



ਹਰਿ।ਹਰ? ਜੀਉ, ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ(ਅ੫ਨ ਸਰਣਾਈ, (ਸ਼ਰਣਾਲ?/ 

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ -___ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ, ਓਟ ਵਿਚ 

ਜਿਉ (ਨ6? _ ਰਾਖਹਿ(ਨਾਯ£? ___ ਤਿਉ (36? ਰਹਣਾ(ਰਈਣਾ) ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕਣਾ;, ਵਸਣਾ 

...(ਨ£) ਵਹਰੋਗੁਰੂ ਨੰ (ਕੋਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਣਾਂ ਸ਼ਰਣ /ਏਲ' ਰੱਖੋ, ਨਵੇ” ਵੀਂ ਤੁਲ ਰੱਲ, /5ਵੇ' 
ਹ (%7$? ਗ/ਹੇਣਾ ਨ... 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿੰ(ਸ਼ਝਦ) _ ਰਹ ਜੀਵਤੁ (ਅੰਵਤ) - ਮਰੈ, 

ਸਤਿਗਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ __ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਗ%/ ਰ _____ ਭਵਜਲੁ (ਭਫਜ਼ਲ) ਤਰਣਾ ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

....(ਲੰ? ਸਉਗਰੂ ਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰਾਨੰ' (ਗੁਠ) ਫ਼ੜਣ ਫ (ਕਮਾਲ ਕਰਕ), #ਊਟਆਂ ਗੀ ਮਰ ਲਾਇ ਹੈ,.. 
ਭਾਵ ਆਪਣਾਂ ਰਲੰਮੀ, #ਹੰਕਾਰ ਨੂੱ` /#ਟਾਕੰ, ੭ਗਈਆਦਾਂ /ਫਕਾਰਾਂ ਤੱ ਉਪਰ ਉਠ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ, _ਓਹਾ ਅੱਸ਼ਾਰ 

ਨਾਗਰ ਤੱ ਤਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਵਡੈ ਭਾਗਿ(ਡਾਗ) ਨਾਉਂ (ਨਾਂ? ਪਾਈਐ, 
ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀ' (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰਮਤਿ(ਨਗ/ਤ? ਰ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਲਦ) ਸੁਹਾਈ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰ 

-..ਦੌਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਵ੭ਹੇਗੁਰ ਦੋ? ਰਿ (ਨੇ? #ਬਦਾ 
(ਲੀ ਕਮਾ? ਭੁਆਰਾ (ਮਨੁੱਆਂ ,ੈੱਰਿਗ? ਨੁਠਣੀੰ ਰਣ ਸਾਲੀ ਠ.. 

ਆਪੇ ਮਨਿ।੭ਨ੭ ਵੀ _ਖ੍ਭੂ(ਭ੩) ___` _ ਕਰਤਾ, 

ਸਹਜੇ (ਅਜੇ) ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਰਾਹੀ' ਰਹਿੰਦਾ __ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 



ਹੂ ਨਾ, ੨ “੨੩੨ , 6 

ਇਆ ਲੀ ਆਂ ਅਤੇ (ਉਹ? 

ਆਤਨੀਕ /£ਕਾਉ ਰਾਗਾਂ” (ਪਰਨਸਰ /ਇਜ) ਅਭੰਦ ਗਹਿ ਰੀ... 

ਇਕਨਾ, _ `ਮਨਮੁਖਿ,(488%7 ___ ਸਬਦੂ(ਸ਼ੜਲ) ਨ(ਨ? - ਭਾਵੈ, 
ਕਈਆਂ ਨੂੰ , ਮਨਮੱਤੀਆਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ - ਨਹੀਂ __ . ਭਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ 

ਬੰਧਨਿ(#ੰਧਨ?-__ ਬੰਧਿ(ਭ੦) `____ ਭਵਾਇਆ ॥ 
ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ _ਫਿਰਾਇਆ, ਭਟਕਾਇਆ 

ਕਲਾ ਮਰਨਾ ਰੱ (ਸਤਗੁਰ ਦ?? ਸ਼ਝਦ' ਚੰਨਾ ਨਗੰ' ਲਗਦ; (ਕਰਤਾ ਪਰਖ ਵਲ” ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆ7ਆ 
ਏ) ਕੰਧਿਨਾਂ /ਵਲਾ ਭੰਹ੍ਕੇ (ਉਰਾਲੀ ਦੇ ਲੋੜ /ਉਲ)? ਭੁਆਏਆ ਸਾਦਾ ਹੈ... 

ਲਖ(ਲੱਘ੍? __ ਚਉਰਾਸੀਹ, _ ਫਿਰਿ/ਫਰ) `__ਫਰਿ(/ਫਰ)? ਆਵੈ (ਆਫੰ?, 

_ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ(ਨਨਨ) ਗਵਾਇਆ ॥੪॥ 
ਵਿਅਰਥ __ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ 

(68) ਪੜ ਪੜ ਲੋ ਲੀ ਲੱ ਨਨ ਦੰਡ ਆਉਦੇ ਫਲ ਤੀ 

ਰਆਂ ਦੋਂ ਰਨ.. 

ਭਗਤਾ(ਭਗ਼ਤ? ਮਨਿ(ਮਨ) ____` _ ਆਨੰਦੁ(ਆਨਏ) ` ਭੈ, 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ____ ਮਨ ਵਿਚ (ਨਾਮ) ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸਚੈ(# __ ਰ ਸਬਦਿ(ਤਬਦ? ______ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ? ਰਾਤੇ ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ̀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ___ _(ਨਾਮ) ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ 

ਬੰਤ? ਭਗਤਾਂ ਦੋ /ਓਰਦੇ /ਉਲ, (ਦਂ ਪੁਡੂ` ਭਾਨ ਜ਼? ਧੰੜਾ _ਕਰੱਡਾ ਡ, ਸਦ 
ਦੋਂ ਕਦ ੁਆਣਾ (ਪਰ ਦੇ ਨਾਨ ਫਲ, ੰੋਂ ਗਹਿ ਨ. 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਇਰ) _ ਗੁਣ 

ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ __._ __ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ___ ਹਮੇਸ਼ਾਂ _. ਪਵਿੱਤਰ 

ਰ ਸਹਜੇ(ਨਟਨੰ) _______ ਨਾਮਿ(ਨਨ ਲੇ _ਸਮਾਤੇ ॥੫॥ 
ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ. ਸਮਾਏ ਹੋਏ, ਅਭੇਦ 



ਸਦਾ 
1 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਵਿਚ 

ਰਾਤੇ 
ਰੰਗੇ 

1 ਅਪੁਨੀ(ਅ%੫ਨ£) __ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ __ਮਿਲਾਇ॥੭॥ 
। ਕਰਕੇ 

੮੩੬ ੮੬੬੨ ਕੋ 2, [ੰ ! “੪” <=੩੨੧੬੬== ਵਾਂ <੧ 
2 ਚ ੨੨ (“ ੧ ੪<=====< "੯ ਕੇਕ 

(<. ੮0” << 4 

੭ ਨ ੮੦”. ਅੰਕ ੬੯ 
੭ $ ਲੇ ਣਾ 

% ੪ ੱ 

--(ਉਹ) /ਨੈਂਤਾਗ੍ਰਤਾਂ ਭਾਫ਼' /ਨੈਰੰਤਰ' ੫/ਵੈੱਤਰ' (ਵਾਹਨਗੁਰ ਨ? ਟਆੱ ਲੰੱਗਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹਏਨ ਕਰਦੇ ਗਹੈਂਦੇ 

ਹਨ; ਅਤੇ ਆਤਨੀਕ' /ਟਕਾ ਰਾਠੀ' (ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਦੋ? ਨਾ# /ਵੋਰ ਲੰਨ ਗਹੈਂਏੇ ਹਨ... 

`ਗੁਰਸੁਖਿ, (ਓਰਨੁਥ੍? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਹਿ, (ਭਲ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ __ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਮਿੱਠੀ _ ਬਚਨ, ਬੋਲ _____ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

ਸਭ __ ਆਤਮ ਰ ਰਾਮੁ(ਰਾਨ) ਪਛਾਣੀ ॥ 

::-ਨ9ੰਗੁਰੂ' ਦੇ ਨਨਨੁੱਸ` ਗਣ ਵਾਲੇ, (ਸਦਾ 2) #ਮ੍ਰਿਤਸਲਾਂ ਨ ਭਰਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, (ਕੈਓਂਯੀ ਇਹ) . 
ਨਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ /ਦਚਾ (/ਏਕ)? ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ (ਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ? ੫/ਨਿਲਾਣਟੇ ਭਾਵ ਅਨੁਭਫ ਕਰੈ _ਹਨ:.. 

ਏਕੋ ਸੇਵਨਿ, (ਸੇਵਨ? _ਏਕ੍(ਏਕ) ਅਰਾਧਹਿ, (ਅਰਾਹ? 

ਇੱਕੋ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) _ ਸਿਮਰਦੇ, ਸੇਂਵਦੇ _. ਇੱਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ 

ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨੁਰਨ੧) ੍ ਅਕਥ(ਅਕੱਕ? __ ਕਹਾਣੀ ॥੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ______ਅਕਹਿ(ਪ੍ਰਭੂ) ਕਥਾ 

..-89ਗੁਰੂ' ਟੇ ਸਨਨੁੱਡ ਗਣ ਵਾਲ, ,£ੱਕਂ ਪੂਡੂ' ਨੂੰ ਨਸ਼ਰਣੇ ਅਤੇ £ੱਕ ਪੂਡੂ' ਨੂੰ #ਰਾਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕੱਝਾ 
(੪ਰਨੀਸ਼ਰ ਟ?) ਕਥਾ ਕਹਾਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:.. 

ਸਚਾ(ਸ਼ਲਾ? _ ਸਾਹਿਬੁ (ਨਲ) ਸੇਵੀਐ, 

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰੀਏ 

_ਗੁਰਮੂਖਿ।ਨਗਕ) ਸਾ ਵਸੈ _ਮਨਿ(ਮਨ) ਆਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ __ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆਕੇ 

...(/#ਹੜ) #ਦਾ-.ਨਝਰ` ਗਹੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰਹੇਡ' ਨੂੰ” /ਨੈ#ਰਦੇ ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਭਰਮੁੱਖ-ਨਨਾਂ ਦੇ /ਹਰਟੇ /ਫੋਚਾ 
(#ਰਸੰਸ਼ਰ)? ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੀ... 

ਰੰਗਿ(ਰੰਗ? ਸਚ(ਸੱ? ______ ਸਿਉ,।ਨ£? 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਲ 

ਮਿਹਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ 



ਉ (੧ 
੮) -==੬੩੧,(੬੬=੨- 7 ੨ # (" 

੮੪੨ ₹%੮ ਕੀ ੮੧7 ੨” ੦ “ਨੇਕ -% [6੩ ਤੋਂਡ <੨ 

6੧ <=“ << ( ਹਾ 21- 7੦ £ 2੯੧ 

2._ (੪੨੩੭੬ ਰ੍ ੨੨੫੨<੯੧੦)_$ 
0 ਪੰ” ਅੰਕ ੬੯ ਚੋਅ <) 4 

੭ ੧੩੩ __`==4 
੧੨੮੮੮੬%- “-ਦੀ-- 

/ ੧ 

__.ਅਐਨੇ ਗੁਰਮੁੱਖ) ਫਸੰਕਾਂ ਗੀ ਸਣਾ-ਸਖੋਰ ਪਰਸਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗਾ 'ਇਲ ਰੰਨੋ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ (ਉਨਾਂ ੂੱ 

ਵਗਹਗੁਰ? ਆਖਣਾ /ਕੈਰਪਾ ਕਰਕ (ਆਪਣੀ ਨਾਲ) /ਮਲਾ ਲੰਦਾ' ਹੈ... ਰ 

ਆਪੇ ਕਰੇ , ਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ 

ਇਕਨਾ _ਸੁਤਿਆ, (ਲੱਤਿਆ? ਦੇਇ(ਫ੭ ਜਗਾਇ॥ 

__.ਪਰਨੰਸਗ) #ਦ ਗੰ (ਸੰਨਾਰ ਦੇ ਕਾਰ' /ਵਹਾਗ) ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹ
ੀ/ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ' (#72ਆ /ਵੋਲ) 

ਨਤਿਆਂ ਹੋਏਆਂ ਨੂੰ” ਉਠਾਲ /ਏਂਦਾ ਹੈ, (#ਤ' ਨਨ ਦੀਆ ਦਾਤਾਂ ਬਥਸ਼ /ਇੰ
ਟਾ ਹੈ)... 

ਆਪੇ ਮੇਲਿ(ਮੇਲ) __-__ਮਿਲਾਇਦਾ, (/ਮਨਾਇਦਾ) 

ਆਪ ਹੀ ਰ੍ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ 

ਨਾਨਕ __ਸਬਦਿ(ਸ਼ਭਦ) ਸਮਾਇ॥੮॥੭॥੨੪॥ 

ਹੇ! ਨਾਨਕ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 

`_ 2, ਨਾਨਕ/ (ਸਰਲ? ਆਪ ਗੰ (ਆਪਣਾ)? #ਲਾਪ' ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 (ਨਟ ਗੰ ਨੁਰ) ਸ਼ਝਦ' ਰਾਗੀ” 

(ਆਪਣੇ /ਵੋਰ) ਅਭੰਦ' ਕਰ' ਨੰਦਾ ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਲ) _`` __ ਮਹਲਾਂ(ਮਨਿਲਾ? ___ ਤੋ(ਤਜਿ? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰਿ(ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿਐ, ਦੇ ਮਨ (ਮਨ? ਨਿਰਮਲਾ, 

ਭਏ ਰੇ ਪਵਿਤੁ (੫੬57 ਰ ਸਰੀਰ॥ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ _ ਪਵਿੱਤਰ ਰ੍ ਤਨ 

` ਅੰਕੁਰ ਲੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ /ਰਣਾ ਪੱਤਰ ਹੋਂ ਸਾਂਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗ ਵੀ ਰਸਨਾ ਹਂ ਸਾ ਹੀ... 

ਮਨਿ(ਮਨ) _ਆਨੰਦੁ,(ਆਨੰਦ) ਸਦਾ ___ ਸੁਖੁ(8 ਪਾਇਆ, 
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ਭੇਟਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ(ਨੰਲੰਰ) ॥ 

ਨਿਤ ਨ ਵਗ ਅਨਦ ਅਤੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਕਤਾ ਟ ਜਾਂ ਹੈ; ਅਤ ਨਾਹਰ ਨੱਤੀਰ 
_%ਰਲੰਸ਼ਰ) /#ਲ ਹੌਦਾ ਹੈ... 

ਸਚੀ(ਸੱਠ?) _ ਸੰਗਤਿ(ਸੰਨਤ) ਬੈਸਣਾ, 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ _____ ਬੈਠਣਾ 

ਸਚਿ(ਸੱਲ) ਨਾਮਿ(ਨਾਨ) _ ਮਨੁ (ਮਨ) ਧੀਰ ॥੧॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ` ਚਿੱਤ ਧੀਰਜ 

-..#5' #ਰਲਾਂ ਣਾ ਸੰਗਤ /ਵੇਰ' ਭੈਣ ਨਾਲ਼, ਨ ਟਾ' ਨ /5' ਚ ਵਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੀ 
ਗੰਰਜ਼ ਪੈਣਾ ਹੁ ਰੰ... ੍ 

ਮਨੋ _ ਰੇਂ, ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਸੇਵਿ(#ਵ) _______ ਨਿਸੰਗੁ/ਨਨਨ ॥ 
_ ਮਨਾਂ _ ਹੈ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ/ਟਹਿਲ ਕਰ ̀  _ - ਨਿਝੱਕ/ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋਕੇ 

...?ੰ/ ਮਨਾ/ ਡੱਕ ਨੌਂ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਸਵਾ ਕਰ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸ਼ਤਨੁਰ) _ ਸੇਵਿਐ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਮਨਿ(ਨਨ) __ਵਸੈ, 
` ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ __ ਪਰਮੇਸ਼ਰ _ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਲਗੈ ਨ(ਨ? ਮੈਲੂ (ਮੈਲ) ਪਤੰਗੁ(ਪਤੰਨ? ॥੧॥ ਰਿ ॥ 

ਅਲ, - 

.. ਸਤਗੁਰ ਲੀ ਸਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ; ਪੰਜ ਛਿਅ (/ਓੱਤ ਨੂੱ? ਮਨ 

ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡ ਨਗੰ' ਲਗਣ... 

ਸਚੇ (#ੱਲੋ? ਸਬਦਿ, (ਸ਼ਝਣ) ` ਪਤਿ੪੩੭ ਉਪਜੈ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ _ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਾਣ, _ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ __ _ਉਪਜਦੀ' 
ਰੈ ਪਾ - ਨਾਉ(ਨਾ£) ॥. 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ` 6? 



---#ੱਟਾਂ-ਨਝੈਰ' (ਪ੍ਰਭੂ ਏ? ਸ਼ਝਟ ਭਾਵ ਹੁਕਮ /ਏਚਾ ਤੁਰ! ਵਾਹਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚ-ਸ੍ਰੂਪ ਨਾ# (/ਹੈਰਦੇ /ਫੈਲ) 
_ ਫੱਨੇ ਲਾਟਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ,ਟਨ' ਸੱਸ਼ਾਰ /ਵਰ' ਤੇ ਰੱਲੀਂ ਟਜ਼ਗਾਹੇ /ਏੱਸ਼ਤ ਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਜਿਨੀ(#ਨ?? __ਰਉਮੈ ` ਮਾਰਿ(ਆਰ) ਪਛਾਣਿਆ, (ਪਛਾ/ਣਆ? 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ `__ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ 

ਹਉ (ਹ? ਤਿਨ(/ਤਨੂ? _ ਬਲਿਹਾਰੈ _ ਜਾਉ(ਜਾਉ? ॥ 
ਸੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _. ਸਦਕੇ, ਕੁਰਬਾਨ __ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

ਨਾਂ ਨੇ ਅਲ ਨ ਣਾ ਨ (ਪਰ 9 ਪਟ ਆ 6 ਹਉ ਗਰਿਨਾਰ ਨਾਇ ੍ 

67... 

ਮਨਮੁਖ, (ਮਨੁੱਖ) ਸਚੁ/%? _ ___ਨ(89 _ ਜਾਣਨੀ, 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ 

ਤਿਨ।/ਨੂ) ਠਉਰ ਨ(ਨ$ ਰ ਕਤਹੂ (ਕਤਹੁ? ਥਾਉ।ਕਾ? ॥੨॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ __ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ `_____ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ 

.--#ਨਨੁੱਖ' #ਦਾ-/$ੈਰ (ਪਰਡੂ) ਨੂੰ” ਨਗੀ' ਸਮਝਦੇ, (ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਕਤ ਦੀ ਥ$ /ਟਕਾਣਾ ਨਗ” 
/#ਲਦਾ... 

_ ਸਚੁ(#9? ਖ਼ਾਣਾ, ਸਚੁ (ਨ) ਰ ਪੈਨਣਾ, (ਪਨੂਣਾ? 
_ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਨਾਮ) __ ਭੋਜਨ ` . ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) __ ਪੁਸ਼ਾਕ - 

_ ਸਚੇ(ਸੱਡ _ ਰੀ ਵਿਚਿ(/ਫਲ) ___ ਵਾਸੂ(ਵਾਨ ॥ 
_ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ) ਕੇਰਲ ਅੰਦਰ ___ ਨਿਵਾਸ, ਵਸੇਬਾ 

...(ਨਨਹਾਂ 22? ਭੰਜਨ ਅਤੇ #ਸ਼ਾਕ, ਾ-ਗਬੋਰ (ਪਰਸੰਤਰ ਦਾ ਨਗ? ਬਣ ਆਂ ਨ ਅਤੇ ,ਏਲੇਂ ਉਚ ਹਾੰ 

ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ,ਉਆ ਹੈ... 

ਸਦਾ ਰ੍ ਸਚਾ(ਸੱਠਾ? ਸਾਲਾਹਣਾ, 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰ _ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ 

ਸਚੈ(#9? ਰ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝਟ? ਨਿਵਾਸੁ(/ਨੋਵਾਨ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਾਸਾ, ਵਸੇਬਾ 



5੭੬ 

...(ਓੰਠ? ਹਸੌਸਾਂ ਸ਼ਟਾ-ਸਝੈਰ' (ਪ੍ਰਭੂ? ਦੀ ,/ਨਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸੱਚੇ (ਫਹਹੈਗੁਰ) /ਵੋਚ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾ 
ਦਾਰਾ ਹੈ ਲਾਂਦਾ 2... 

ਸਕੁ(ਨਭ) ਆਤਮ ਰਾਮੁ(ਰਨ) ਪਛਾਣਿਆ, 

ਗੁਰਮਤੀ(ਨੁਰਮ5?) ਨਿਜ ਘਰਿ(੫ਰ) ਵਾਸੁ (ਵਲ? ॥੩॥ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ _ __ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ, ਨਿਵਾਸ 

.-(ਓਉਹ) ਨਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ /ਵੋਲ਼ ਵਹਨਿਗੁਰੂ' ਦੀ /ਹਲਾਣ ਕਰ' ਲੰਦੋ ਹਨ, #ਤੇ ਅਤਗੁਰੂ` ਦੇ ਉ੫ਏਸ਼' ਰਾਗੀ” 
(ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰ ਨੁਰਤ ਦਾ? ਅੰਤਰ ਆਤਨੇ ਵਾਨਾ` ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਚੁ (ਸੱਜ)  ___ ਵੈਖਲੂ ,(ਵੌਖਣ) ਸਚੁ(ਸੱਠ) _ ਬੌਲਣਾ, 
ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ___ ਵੇਖਣਾ ਝੁਠ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਹਿਣਾ 

ਤਨੂ(ਤਨ) ਮਨੁ(%ਨ) `_ ਸਚਾਂ(ਸੱਦ) ਹੋਇ॥ 
ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

.--(ਫੈਰਾ ਉਨ੍ਹਾ? ਦਾ ਦੌਖਣਾ %ਤੇ ਭੱਲਣਾਂ ਦੀ ਸੱਠ ਨਰਕ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ 2, (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ? ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀਂ 
#ੱਠ' ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਜਾਂਦੈ ਹਨ... 

ਸਚੀ(#6) ਸਾਖੀ, ਉਪਦੇਸੂ(ਓ9ਲੇਲ਼/ ਰ ਸਚੁ, (ਨੱਚ) 
ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ, ਉਪਦੇਸ਼ __ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਸਚੇ (ਨੱਠੋ) ਸਚੀ(#6?) ਸੋਇ॥ 

ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ 

(ਉਹ) ਨਦਾ ਨਰ (ਪਰਡੂ ਛ% ਨੱਓ ਨੂ ।ਨਿੱਖੇਆ ਅਤ ੰਪਦ£ (ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਣ ਹਨ?/ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਆ/ਓਆਗਰਆਂ ਦਾ ਲੱਭਾ ਸ਼ਦਾ-.ਆੰਝਰ' 2 ਹੁੱਦਾਂ 2... 

_ ਜਿੰਨੀ(ਨਓ?? `_ ਸਚੁ _ ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਰੋਇ॥੪॥ ਦੁ ਚਲੇ 
ਉਹ ਦੁਖੀ, ਦੁੱਖ-ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂਦੇ 
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ਅਲ ੧) 

....ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਸਟਾ-ਗਝਰ' (ਵਾਹਗੁਰੂ) ਨੂੰ” ਭੁਲਾ ਇੱਤਾ 6, ਉਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਹੱ, (/ਏਸਾ ਸਗਤ' ਤੱ? 

,ਫਰਲਾਪ ਕਰਦ ਹੱ£ ਲਾਂਟੰ ਹਨ... 
ਰ੍ 

ਸਤਿਗੁਰੁ , (ਸਤਗੁਰ) ਜਿਨੀ(ਜਨ? ਨ(ਨ? ਸੇਵਿਓ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ 

ਸੇ ਕਿਤੁ (ਕਤ) ਆਏ ਰ੍ ਸੰਸਾਰਿ(ਸੰਨਾਠ) ॥ 

_..#੍ਾਂ ਨ) ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਨਗੀਂ ਅਰ; ਉਹ ਏਸ ਸੰਸਾਰ /ਵਚ ਕੋਸ ਲ
ਈਂ ਆਏ? ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ 

ਜਮ ੧ ਰ ਦਰਿ(ਦਗ) ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ,(ਨਆਗੰਅ?? 

ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ 

ਕਰਕ ਨ(ਨਾ? ਸੂ ਪੂਕਾਰ ॥ 

,..(ਉਨਹਾੰ ਨੂ? ਸਮ ਦੇ ਫਰਵਾਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਨੂਕੇ #ਭਰਆ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ, (/ਛੋਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਚਕ /ਨਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਫ/ਰਿਆਟਾਂ 

ਕੱਟ ਨਗੀ ਸੁਣਦਾ... 

ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ(ਨਨਨ) ਗਵਾਇਆ, 

ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਰ੍ ਗੁਆਇਆ 

ਮਰਿ(ਮਗ) ਜੰਮਹਿ(ਨਨ?? ਵਾਰੋਂ ਵਾਰ ॥੫॥ 

ਮਰਦੇ __ ਜੰਮਦੇ ੍ ਬਾਰ ਬਾਰ 

ਏਹੁ(ਏਨ) ਜਗੁ (ਜਗ) ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ(ਠਕ) ਕੈ, 

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰ੍ ਸੜਦਾ ਵੇਖ _ ਕੈ 

ਭਜਿ(ਭਲ) ____ ਪਏ __ਸ਼ਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ/ ਸਰਣਾ (ਸਰਣਾ? ॥ 

ਦੌੜ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ __ 
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... (ਨਹੜੀ? /ਣਨ ਸੱਸਾਨ ਨੂੰ (%7ਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਨ' /ਵੇਚ)? ਸੜਣਾ ਭਲਟਾ ਦੋਖ ਲੇ. #ੱਤਗੁਣੂ` ਦਾ 
#ਰਣ' /ਵਚਾ ਭੱਨ ਕੰ /ਡੈਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ... ਰ੍ 

ਸਤਿਗੁਰਿ, (ਸਤਗੁਰ? ਸਚੁ(#ੱਨ? ਦਿੜਾਇਆ, (#ੜੁਆਆਆ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ) ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ 

ਸਦਾ ਸਚਿ।ਸੱਦ) ਸੰਜਮਿ(ਨੰਨਨ? ਰਹਣਾ(ਗਹੇਣਾ) ॥ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ _ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

.--#/5ਗੁਰੂ' ਨੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਨਰਦੇ /ਵੇਲ)? ਸਦਾੀਂਵ-ਸੱਠ' (ਪ੍ਰਡੂ ਦਾ ਨਨ%) /ਊ੍ੇੜੂ ਕਰਵਾ /ਇੱਤਾ ਨ, ਅਤ ਉਹ 
ਹਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਟਾ ਆਰ (ਵਹਨਗੁਨੂ ਟ?? ਆ/ਰਲਾਦਾ /ਵਚ __ਗੰਹਿੰਦੈ ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਨੁਰ) __ ਸਚਾਂ(ਲੱਠਾ) ਹੈ ਬੌ ਹਿਥਾ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਨਾਮ ਦਾ) ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ___ ਜਹਾਜ਼ 

ਸਬਦੇ (ਸ਼ੋ? ਭਵਜਲੁ (ਭਵਜਲ) ਤਰਣਾ ॥੬॥ 

(ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ _ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰੀਦਾ 

..-9/9ਗਰੂ, #ਦਾ-/ੰਭਰ' (ਨਾਨ ਣਾ? ਲਹਾਜ਼` ਹੈ, ਨੁਰ-ਫ਼ਝਦ' ਰਾਠੀੰ' ਸੱਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਨਰ` ਨੂੱ` ਤਰ ਜ਼ਾਲੀਦਾ ਹੈ... 

ਲਖ।ਨ&) ਰ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, 

ਬਿਨ (ਨਨ? ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਮੁਕਤਿ(#ਕਤ? ਨ(ਨਾ? ਹੋਈ ॥ 

_ ...(%ਨ#ਕੰ ਆਤਮਾਵਾਂ) ਸੁਰਾਂ ਲੱਖ ਨੂਨਾਂ /ਵੇਲ ਭਟਕਦੀਆਂ ਗ/ਹਇੀਆਂ ਹਨ; ਪੁਰ ਸਤੰਗੁਰੂ /ਭੈਨਾਂ ਨ ਅਸ 

ਉਰਾਨੀ ਏੇ.ਨੱਡ 3? #ਕਤਾ ਨਹਾ ਹੱਦ... 

2 

ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? ਪੜਿ(ਪੜੁ? -_ਪੰਡਿਤ _ਮੌਨੀ ਰ ਥਕੇ, 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ̀ ਵਿਦਵਾਨ _ਮੋਨ-ਧਾਰੀ, ਚੁੱਪ-ਧਾਰੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੰਭ ਗਏ 

` ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ(੫ਤ) _ ਖੋਈ ॥ 
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--ਵੈੱਟਦਾਨ' ਲੰਕਾ (ਪਰਲ ਗ੍ਰੰਭਾਂ ਨੂੰ) ਪੜ੍ਹ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਨ-ਧਾਗੀਂ (ਉੱਠ ਗੰ ਗਓ ਕੰ? ਹੰਭ' ਪੱਕ ਨਾਦ ਹਨ; 
ਅਤੇ ਦੂਤ-ਭਾਵ /ਓਲ /£ੱਕ਼ਤ ਪੱਤ ਗੁਆ ਲੈਦੇ ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰਿ, (ਸਤਗੁਰ) ਸਬਦੁ (ਸ਼ਝਦ) ਸੁਣਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ 

ਬਿਨੁ।ਕਨ? ਸਚੇ(ਸੱਠੋ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ।ਨਾਂ) ਕੋਈ ॥੭॥ 

ਬਿਨਾਂ _ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਹਸ ਨਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ 

-.. (੪6) ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰ (ਲਗਤ' ਨੂ” ਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੁਣ/ਣਆ' ਹੈ, /ਕੈ' (ਡਾਣ7/ /ਏਸ਼ ਸੱਲਾਰ /ਵਲ) 
ਸ਼ਦਾ-ਨ/ਬੈਰ (ਖਰਸੰਸ਼ਰ) ਝਨਾਂ ਹੱਡ ਟੂਸ਼ਰਾ ਕੱਛ ਨਗ” ਹੈ... 

ਜੇ ਸਚੈ (ਸਰ? ਲਾਏ, ਸੇ ਸਚਿ(ਸੱਲ) ਲਗੇ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ _ ਲਾਇਆ ਹੈ _ ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਨਾਮ) ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 

ਨਿਤ ਸਚੀ।ਸੱਓ) ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ(ਕਗਨ? ॥ 

ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ (ਨਾਮ ਦੀ) _ ਕਮਾਈ ___ ਕਰਦੇ ਹਨ 

4../ਨੰਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾ-ਨਝਰ (ਪਰਸ਼ੈਸਰ) ਨੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੱਤਆ 2, ਓਹ' ਸੱਠ-ਨ੭ /ਉਚ' ਨੂੜੇ ਗਹਿ ਹਨ; 
(#ਤ /ਡਰ) ਹਰ ਰੱਸ਼` ਡਾਵ' /ਨੈਰੱਤਰ' (ਓਸ? ਸੱਠ-ਨ%' ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ... 

ਤਿਨਾ।/ਤਰ੍ਹਾ? ਨਿਜ ਘਰਿ(੫ਰ੭ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ _ __ਸਰੂਪ ਵਿਚ ___. ਨਿਵਾਸ, ਵਸੇਬਾ ___ ਪਾ ਲਿਆ 

_ਸਚੈ (ਨ? _ ਮਹਲਿ(ਅਹੈਲ) '___ ਰਹੰਨਿ(ਰਹਨ? ॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਹਾਂ ਨ ੂੰ-ੂਪ' ਐਚ ਭਾਵ ਅਤਰ ਆਨੇ (ਕਾਂ ਪਾ /ਨਆ ਅਤੇ ਸ਼ਟਾ-ਸਬੇਰ (ਵਹਹੇਗੁਰੂ ਦੋ? 
ਐਦਾਨ ,ਏਜ ਗਹੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਭਗਤ ਜਨ ਸੁੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਸਚੈ (ਨ? ਨਾਮਿ(ਨਅ) ਰਚੰਨਿ(ਰਰਨ? ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ 
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.-ਹ./ ਨਾਨਕ/ ਭਗਤ ਲਨ ਸਟ ਆਤਮਕ ਅਨਟਿ ਦੀ ਅਵਨਥਾ /ਵੈਚਾ ਹੱਦ ਹਨ, (ਕੈਨ ਉਹ) 

#ਦਾ-ਸ਼ਝੈਰ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ? ਨਨ%' /ਦਚ ਲੀਨ ਗਹੰਦੇ ਹਨ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ? ਮਹਲਾ।#ਨਲਾ) ਪ(ਜਫ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਜਾ(ਜਾ? _ਕਉ ਮੁਸਕਲੂ(#ਸ਼ਕਲ) ਅਤਿ।(ਅਤ) ਬਣੈ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਕੜ, ਮੁਸੀਬਤ ਡਾਢੀ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਵੇ 

ਢੋਈ _ - ਕੋਇ __ ਨ(ਨਾ? . _. `ਦੇਇ।ਏ)॥ 
ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ :.. _ ਦੇਵੇਂ 

ਐਸ਼ ਨੂੰ (ਜੰਢਨ #ਲ)? ਅਤਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਲਾਵੈ, ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ? ਇਟ ਆਲ਼ਰਾ ਨਾ ਏਵੈ... 

ਦੁਸਮਨਾ, (ਦੁਸ਼ਮਨ? ਲਾਗੂ ਹੋਏ 

ਵੈਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ 

ਸਾਕ ਇਿ ਭਿ ਰ _ ਭਜਿ(ਡੱਨ) ਖਲੇ।੩ਨੂੰ? ॥ 

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਨਬੰਧੀ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ _ ਖਲੌਤੇ, ਗਏ 

.--ਏਸ਼ਮਣ' (ਵੀਰਾ ਕਰਕੇ) /ਏ ਪੈ ਜਾਣ, (ਲਭ) ਸਾਕ, ਸਭਨ (ਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹ0ਏਤਾ ਕਰਨ ਤੱ? ਭੱਲਾ 
ਓਨ&,,. 4 

ਸਭੋ ਭਜੈ (ਭੱਜ? . ਆਸਰਾ, _ 

ਸਾਰਾ _ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹਾਰਾ, ਓਟ 

ਚੁਕੈ __ _ਸਗੂ(ਲਭ) _ ਅਸਰਾਉ ॥ -” : 

...ਸਡਾ ਤਹਾਂ ਦੇ ਓਟ, ਆਸ਼ਰੇ ਕਾ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਹੌਰ' ਹਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਣਦਾਂ ਦਾ #਼ਤਨਾ ਹੌ ਜਾਣ... 

__ ਚਿਤਿ(/੬ਤ) _ ਆਵੈ _ ___ਓਸੂ,(ਓਲ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਮਾਰਲ੍ਹਨ) 
ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ `___ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਲਗੈ ___ ਨ(ਨ੭ __` ਝੜੀ _ ਵਾਉ ॥੧॥ 



->(ਪੱਰ' /ਟੈਰਾ ਦੀ ਜੰ? ਨਾਹਰੇ ਲਤ /ਫਲ ਆ ਲਾਏ, (ਤਾੰ ਨੈਲ਼ਦੇ ਨੰ ਓਸ ਨੂੰ? ਤੱਤਾਂ ਦਾ# ਤੱਕ ਨਠੀੱ' ਲਗਠਾ 
(ਭਾਫ ਕਣਾਂ ਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਗ ਨਾੜ ਸਕਦਾ)... 

_ ਸਾਹਿਬੁ , (ਨਠੇੜ) ਨਿਤਾਣਿਆ।(ਨੋਤਾਾਣਆਂ) ਕਾ ਤਾਣੁ (ਤਾਣ) ॥ 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੇ ਤਾਣ-ਰਹਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਜ਼ੋਰ 

--(ਨ/ ਭਾਣਾਂ/ ,ੈਸ਼ਰਾ ਰੱਝੋਂ /%) ਨਾਹੰਠੇੜ ਤਾਂ ਨੈਤਗਆਂ ਛਾ ਤਾਣ ਰੈ... 

ਆਇ ਨ(ਨ?$ ਜਾਈ __ ਥਿਰੁ(#ਰ) ਸਦਾ, 

ਗ੍ਰ ਸਬਦੀ(ਲੜਟ?) ਸਚੁ (ਸਨ) ਜਾਣੂ (ਜਾਣ)? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਮਝ ਠਹਿਰਾਉ 

...(ਸਗਡ ਕਫ? ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾ ਅਤੇ #ਰਦਾ ਨਹ” ('ਉਹ' ਤਾਂ ਨਦਾ) ਅਟੱਨ' ਨ, 

ਆਤਗੁਰ' ਦੇ ਸ਼ਝਦ ਦੁਆਰਾ (ਅਨਿਟੇ? ਸ਼ਟਾ ਗੰੜਰ (੫ਰਸ਼ੈਸ਼ਰ) ਨੂੰ` #ਸਡ... 

ਜੇ ਕੇ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ, 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ _ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦੁਰਬਲ - 

ਨੰਗ ਭੁਖ (੩? ਕੀ ਪੀਰ ॥ 

ਕੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਖੁਧਿਆ, ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ __ ਪੀੜ 

-.-ਜੰਕਰ' /ਕੈਸੋ ਨੂੱ' ਦੁਰਲਲਤਾ; ਕੱਨਾਨੀਂ ਅਤੇ ਡੁੱਖ' ਲੀ ਪੰਡ ਹੱਦ... 

ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾਨਾ? ਪਵੈ, 

ਸਿੱਕਾ, ਰੁਪਇਆ ਝੋਲੀ ਵਿਚ _ ਨਹੀਂ __ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ 

_ਨਾ(ਨਾ ਕੌ : `ਢੇਵੈ __ ਧੀਰ ॥ 

“(ਉਸੇ ਦੋ? ਪੱਠੇ ਕਲਾਂ ਪੈਸਾ; ਹੋਲਾ ਦੀ ਨਾਂ ਗੰਦਾ ਹੱਵੇ, ਨਰ ਨ ਤਲ ਵਤਨ 

ਗਿ 
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ਸੁਆਰਥ (ਨੁਆਰਲ? ਸੁਆਉ ਨ।ਨਾਂ) ਕੋ ਕਰੇ, 

ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗਰਜ਼ਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ (ਪੂਰੀ) ਕਰੇ 

ਨਾ।ਨਾਂ) ਕਿਛੁ (ਕੋਡ) ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ(ਕਾਜ)? ॥ 

ਨਾਹੀਂ ਰ੍ ਕੁਝ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਕਾਰਜ ਰੋ, 

(ਉਸ ਦੀ /ੱਦਗਾੀ ਏ? ਪ੍ਰਸੰਜਨ ਅਤੇ ਨਰਜ਼ਾ ਭੀ ਨ ਸਾ 

ਨਾ ਗੰ (ਆੰਵਨ ਦਾ? ਕੱਲੀ &#-ਕਾਲ (ਉਰ) ਹੱਦ ਹੱ... ੍ 

ਚਿਤਿ(ਤ) - ਆਵੈ ਓਸੁ,(ਓਲ) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਪਾਰਥੂਹਨ? 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਰ੍ ਨਿਹਜ਼ਲੂ (/ਨੈਹਰਲ) ` ਰੋਵੈ ਰਾਜੁ (ਰਾਜ ॥੨॥ 

ਤਦ ਯਕੀਨਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤ, ਰਾਜ-ਭਾਗ 

....(ਉੂੰਊੂ ਨੰ /£ਸ਼ ਹਾਲਤ /ਫੈਚ ਉਸ ਦੋ? /ਇੱਤ ਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਲਾਵੇ, ਭਾਫ' /ਹੇਰਦੇ /ਫੈਲਾ ਵਾਗੰਹੇਗੁਰ੍ਾ 

ਲਅਲ ਤਾਂ ਕਕਨਿਨ ਗੰ ਉਨਾ ਦੀ (ਆਤਨੀਕਾ ਤਰ ਤੇ, #ਦਾ-.ਾਝਰ)? ਝਾਦਲ਼ਾਹਤਾ ਕਾ£# ਹੱ 

ਲਾਂਦਾੰ ਹੀ... 

ਜਾ(ਜਾ ਕਉ ਰ ਚਿੰਤਾ ___ ਬਹੁਤੁ (ਛ੍ਹਤ? - ਬਹੁਤੁ ,(ਭਹਤ) - __ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 

` ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ _, ਰੌਗੁ(ਕੌਨ? ॥ 

ਰ ਰ ਗ੍ਰਿਸਤਿ//ਸਤ? ਕੁਟੰਬਿ(ਕੁਟੰਭ? ਪਲੋਟਿਆ, ਰਾ, ਇਸ 

ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਦੀ ਗ਼ਮ, ਮਾਤਮ 

ਆ ਛਆਂ ਅੱਕੜਾਂ ਵਰ ਉਲਆ ਗਾ ਹੱਦ ਸਾਵਨ /ਵੋਚ) ਕਾਲਾੰ 
ਨ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਬਲਾਂ (ਵਾਘਰਲੀ ਰਹੋ... 
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ਗਉਣੂ (ਨਉਣ? ਕਰੇ ਚਾਹੁ (ਨਹ?) `_ ਕੁੱਟ ਕਾ, 
ਰਟਨ, ਫਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ __ ਦਾ 

ਘੜੀ ` _ਨ(ਨਾਂ? ਬੈਸਣੂ (ਬੰਸਣ) ਸੋਇ॥ ਰ 

ਪਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ _ ̀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਰ੍ ਸੌਵੇਂ, ਸਵੇਂ 

(ਉਹ) ਜਾਰ /ਏਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਫ /ਏਧਰ` ਉੱਧਰ' ਭਾਉਂਦਾ /ਫੋਰੰ, ਅਤੇ ਘੜਨ-੫ਲ ਲਾਂ ਵੀ ਓਸ ਨੂੰ ਆੱਹੇਣ 
#ਉਂਣਾ ਨਾ ਲੇ ਭਾਵ /ਟਕਾਉਂ ਚੰਨ ਨਾਂ ਆਵੋ... ਰ੍ 

ਚਿਤਿ(#ਤ) ਆਵੈ ___ਓਸੂ,(੬ਲ) _____ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ , (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ? 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤਨੁ(ਤਨ) ਮਨੁ (ਮਨ) ਸੀਤਲੂ(ਅੱਤਲ) ਹੋਇ॥੩॥ 
ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਊ ਲੈ /ਏਨ ਹਾਲਤ /ਫੈਰ ਉਸ ਦੋ? /ਓਤ' /ਫੈਚ ਅਕਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਵੋ, ਭਾਫ' /ਨਰਦੇ /ਫੋਠਾ ਵਗਹੰਗੁਰ 
ਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਂ ਲਾ, ਤਾਂ (ਉਸ ਦਾ? ਸਗੱਰ #ਤੇ /ਨਰਦਾ ਛੰਤਲ ਭਾਵ #ੱਤ` ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ' ਹਨ... 

ਕਾਮਿ(ਕਾਨ) ਕਰੋਂ ਧਿ(ਕਠੱਹ? ਮੋਹਿ(ਮੰਹ) ਵਸਿ(ਵਨ) ਰ ਕੀਆ, 

ਭੋਗ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਲਗਾਓ ਨੇ _ ਵਸ ਵਿਚ, ਅਧੀਨ __ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 

ਕਿਰਪਨ __ _ ਲੋਂਭਿ(ਲੱਡ) ਰ ਆ ॥ 

ਕੰਜੂਸ, ਸ਼ੂਮ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ 

__....ਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ? ਕਾ ਭਰ ਅਸਰ ਨੇਂ ਅਪਣੇ ਨ ਅਜ ਹੇ ਅਤੇ (ਓਸ) ਹਸ 
ਰ ਪਤਿ ਹੱਫੋ... ਰ੍ 

ਚਾਰੇ _ ਕਿਲਵਿਖ, `____ ਉਨਿ6? _ ਅਘ ਕੀਏ, 
ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਉਸ ਨੇ ਅਧਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ 

ਹੋਆ . ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ(ਸੰਮਾਰ) ॥ 
ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਸ਼ਾਂ ਰ੍ ਹਿੰਸਕ ___ 

---(ਲੰਕਰ) ਉਸ ਨੰ ਲਾਠੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ (#ਦ' ਖਾਨ; ਐਨਾ ਝੁਰਾਉਣਨ ਪਰ-ਨਾਗੀ ਕਮਨ; ਨਊਂ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਹਕ? ਭਰ ਹਰ ਝੜ ਧਰ ਰਚ ਅਧਰਮ (ਲਕੋ ਰਲ #ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾਂ /ਸਕਾ 

ਰਿ 
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ਪੋਥੀ `___ਗੀਤ `_ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ, (ਮੋ? 
ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ `_ ਗਉਣ, ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦ _ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ 

ਕਦੇ ਨ(ਨ? - ਕਰਨਿ(ਕਰਨ) ___ਧਰਿਆ ॥ 
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ -___ ਕੰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਇਆਂ 

..- ਨੇ ਕੈਸ਼ ਨੰ ਕੱਲ? ਹਾਗਨਕ' ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੋ (੫ਾੰਨੈਵਰਨ), ਧਾਰਨਕ' ਗਉਣ; ਹਾਰਨਕ ਕੜਾ ਆਨਕਾ 

ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਾਂ ,ਉਨਾ ਨਾ ਕਾਇਆ ਨੰਦ ਭਾਵ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਣੋਆਂ ਹੱਵੈ.. 

ਚਿਤਿ £6ੱਤ੭ ਪਿ ਆਵੈ _ ਗੰ `_ ਓਸੂ,(ਸ) `____ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਪਾਰਕ੍ਹਹਨ) 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ, ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤਾ(ਤਾ) ___ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਰ ਤਰਿਆ ॥੪॥ 
ਤਦ ਪਲ, ਛਿਣ __ਸਿਮਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ 

...ਊ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ /ਟਚ ਉਸ ਦੇ? /ਉੱਤ /ਏਚ ਅਕਾਲ ਮੁਰ# ਆ ਜਾਵੇ, ਆ 
ਰ੍ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਨ ਪਲ ਟੇ ਨੈਸਰਨ ਨਾਲ 2 (ਸੱਸ਼ਾਰ ਸਾਗਰ 2? ਤਰ ਲਾਂਟਾ 2... 

ਸਾਸਤ (#ਨਤ) ਰ੍੍ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ(ਨਐਤ) ਬੇਦ ਚਾਰਿ,(ਚਾਰ) 

ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥ ਹੁ 

ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ -__ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ 

.--(ਲ' ਕਈ? ਚਾਰੇ ਦੋਏ, ਨਰਤਡ ਅਤ #ਮਜਤੀਆਂ ਆਹ ਮੱਛੋ-ਭੜਨੀਂ ਰਾ ਕਜਬ ਰਿ 
ਲਾਰ-ਲਰਜ਼ਾ ਵ ਕਰਦਾ ਹੰਵ... 

ਤਪੇ ਰ੍ ਉਤ ਤਾ ਨ `` ਜੋਗੀਆ, ਰ੍ 

ਤਪਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਈਸ਼, ਵੱਡਾ ਤਪੀਆ `____ ਜੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 

_ ਤੀਰਥਿ(ਤਰ8)? 1 ਲਾ ਗਵਨੁ (ਨਨ? _ `` ਕਰੇ ॥ 
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ __ ਯਾਤਰਾ ਤਾ _ਕਰਦਾ ਹੈ 

..(ਜੰਕਰ' ਉਠ) ਭਖੀ ਤਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗਆਂ ਆਬ ਵਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਲਕਾਨਾਂ ਡੀ ਮਾਤਰਾ 

ਕਰਦਾ ਰੰ. 
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ਖਟੁ(੩ਟ? ਕਰਮਾ(ਕਰਮਾਂ? ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ(£ੱਨਣ? 

ਛੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ 

ਪੂਜਾ ., ਕਰਤਾ ਨਾਇ? ॥ ਦਿ ਰ ਲਾ ਨ 

--- (ਉਹ) /ਏਸ਼ਨਾਨ ਅਧਇਕ ਕਰਕ, ਡੇ ਕਰਮਾਂ (ੜੂਨ ਪੜੂਾਉਂਣ, ਯੱਨ ਕਰਨ; ਅੱਨ' ਕਰਾਉਂਣ) ਟਨ |] !-.. :.. 
_ਦੰਣ; ਟਾਨ' ਲੰਣਾ)? ਤੰ' ਫੱਗਣ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਛ ਕਰਸਾਂ ਚ ਡੇ ਕਰਨ ਹਰ ?ਨਲਾਣੀਣ ਤਾੰ /6ਦਿ ਹਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 
5੭ (ਏਆਣਨ? ਕਰਨ' ਝਣਦੇ ਹਨ/ ਹਰ ਡੇ ਕਰ#' /ਏਹ' ਹਨ: /ਏਸ਼ਨਾਨ, ਲ&, ਹਫਨ; ਦੋਵ ਪਲ; ਤਰਲ _ 
ਯਾਤਰਾ .ਅਤੇ ਤ੫) ਕਰਮ ਕਰਕੇ /ਫੈਰ (ਹਾਰਨੀਕ ਦੌਲੰਤਆਂ ਣ?) .£ਜਾ, ਉੰਪਾਸ਼ਨਾ ਫੀ ਕਰਣਾ' ਹੱਦ... 

_ ਰੰਗੁ,$ ਨਨ _ ਲਗੀ _ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, 

ਤਾਂ(ਤਾ? ਸਰਪਰ _____ਨਰਕੇ ______ ਜਾਇ ॥੫॥ 
ਤਦ ___._ `ਅਵਸ਼, ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ____ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰ (ਤਨ ਜਮ ਕਰਨ ਭਰੂਣ ੋਂ ਉਨ 7) ਅਲ ਪਖ ਨਲ ਪੁਲ ਭਲੀ ਲਗੀ ਤਾਂ ਓਹ ਅਵੱਸ਼ _ 
ਰ ਨੰ ਨਰਕਾਂ ,ਉਜ ਜਾਣਾਂ ਰ.. 

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਰ੍ ਸਿਕਦਾਰੀਆ, ((ਨਕਟਾਗੀਆਂ? 

ਇਤ ਰ ਭੌਗਣ ਰਹ! << ਦੀ 

...(ਜੰਕਡ ,ਐਸੇ ਕੱਲ) ਭਾਦਫ਼ਾਰਅ ਸਗਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦਾਰਆਆਂ ਆ।ਇਕਾ ਹਠ; (ਫੁਤੀਆਵਾਂ ਪਾਰਬਾਂ 

ਦ? ਨੁਆਨਾਂ ਨੂ ਕਕਣ ਦੇ ਭਅੰਤ ਸਾਧਨ ਛਾਂ ਗੌਣ. 

ਬਾਗ ਹਰਵੇ ̀ _, €8 _`___ ਹੁਕਮੁ(ਨਕਸ) ਅਫਾਰ ॥ 

...(ਉਲ ਦੇ ਕੱਲ) ਅੰਭਨੀਕ; ਨਨ ਮਤੇ (66? ਰਾਗੀ ਦਾ (5 ਪਾਲ? ਸਨ 

ਰੰਗ _ ਤਮਾਸੇ(ਤਮ਼ੰ? ਹੇ (ਰੀ ਬਹੁ ਬਿਧੀ, 
__ਮੌਜਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ___ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ____ ਬੇਅੰਤ __ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
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ਚਾਇ ਲਗਿ (ਲਨ) ਰਹਿਆ॥ 

..(ਨਕਤਾ &) ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਰੰਨਾ-ਤਮਮਤਿਆਂ /ਵਚ ਕੜੇ ਲਾਆ ਨਾਲ ਭ/ਭਆ ਗੰਟਾ ਨੰਦ... 

ਚਿਤਿ।/6ਤ) ਨ(ਨ? _` ਆਇਓ ਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਪਾਰੜੂਹਨ) 

ਤਾ(ਤਾ) ਸਰਪ __ ਕੀ _ ਜੂਨਿ(ਨਨ? ਗਇਆ॥ ੬॥ 
ਤਦ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਿਆ 

_....ਬਊ ਜੋਕਰ ਉਨ ਨੂੰ? /ਨਰਦੇ ਵਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੀ ਯਾਣ ਨਗ ਆਣ£_ (ਅਤੇ #ਰਤੀੰ ਆਇਆ ਦੇ ਰੰਨ 
੍ ਤਮਾਈਆਂ ,$ਚ ਨੰ ਮਗਨ ਭਰੀ? ਤਾਂ (ਜਾਣੇ) ਹਦ ਤਹ ਇਨ 

ਬੰਹੁਤੁ (ਭਰਤ) ਧਨਾਢਿ(/ਪਨਾਬ) '`_ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ,(/ਅਰਾਰਵੰਤ? 
ਬੇਅੰਤ ਅਮੀਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ 

ਸੋਭਾ(ਸੱਤ? ਰ __ ਨਿਰਮਲ ੍ ਰੀੜਿ(ਕੰਤ) ॥ 
ਵਡਿਆਈ ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰ੍ _ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ 

_...ਨੱਨਾਰ /ਇਲ ਜੰਕਰ` ਕੱ) ਡਹੁਤ' ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰੰਨ ਆਚਰਣ ਵਾਲ; ਭਾਵ ਚੰਡੀ ਗਉਓਣਾਂ ਲ/ਹੈਣਨੰ 
ਵਾਲਾ ਹੱਦ ਅਤੇ (ਜਨਤਾ /ਵੋਚਾ ਉਨਾ ਦ? ਕੰਭਾ ਫਡੈਆਲੀ ਟੁੰਦੀਂ ਹੈ ਵਰ ਪਟੈਤਰਾ ਅਓਯਾਣਾ 

ਵਾਲਾ ਹੱਦ... 

ਸੰਗਿ _____ ਪਰੀਤਿ,ਪਰਤ) ॥` 

ਇਤ ਪਤਾ; 4/5ਰ£ ਲਤ ਰ ਐਂ ਨਾਲ (ਕਰਤ? ਮਆਰ 

ਰੰ... 

__ ਲਸਕਰ(ਲਕਰ) __ ਰਰਕਸਬੰਫ ਕਰ ਰ ਬੰਦ, 
__ ਫੌਜ, ਸੈਨਾ ਤਰਕਸ਼ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਨਾ, ਸਲਾਮ 
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ਜੀਉ _ ਜੀਉ _ ਸਗਲੀ ਰ੍ ਕੀਤ ॥ 

ਜੀ ਜੀ _ ਸਾਰੇ ਕੱਰੇ ___ 

ਆਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਧਬੰਧ ਸੋਓਆਂ ਜੀਆਂ ਅੰਨਾਵਾਂ (ਉਸ ਨੱਕ ਡਕ' 5? ਸਲਾ
ਨਾ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਗਤਾ 

ਈਂ ਲੱਕਾਣ` ਉਸ ਨੂੰ ਨ ਜੰ ਕਟਾ ਹੱਫ.. 

ਹ ਚਿਤਿ(69)_` ਨ(ਨ? _ ਆਇਓਂ _ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ , (ਪਾਰੜਹਨ? 

ਤਾ(ਤ) ' ___ਖੜਿ(ਖ੩) ਹਨ ਜ ਸੀਲਨਾ ਦੀਤ ॥੭॥ 

ਤਦ ______ ਖੜਕੇ, ਲਿਜਾਂ ਕੇ ਪਾਤਾਲ/ਨਰਕ ਵਿਚ ਰ੍ ਦਿੱਤਾ 

.,.% ਤੇ ਲਹ ਐਕਰ? ਰਤ ਚ ਅਕਾਲ ਖਰੜਾ ਭਾਸਾ ਨਲ 9 ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੂੰ ਨਰਕਾਂ /ਵੇਚ 

`#ਨਾ ਕੇ 82) #ੱਤਾ ਜ਼ਾਂਟਾ ਗੈ.. 

ਕਾਇਆ(ਕਾਆਂ? ਰੋਗੁ (ਰੱਜ) ਨਨ? __ ਫ਼ਿਦ੍ਰ(/ਡਦ੍) ਕਿਛੁ, (ਕੋਡ) 

ਸਰੀਰ ॥ ਬਿਮਾਰੀ ___ਨਹੀਂ _ ਨੁਕਸ, ਦੋਸ਼ ਕੋਈ 

ਨਾ(ਨਾਂ? ਕਿਛੁ(ਨੋਛ) ਕਾੜਾ(ਕਾੜ੍? ਸੋਗੁ (ਸੰਨ) ॥ 

ਨਹੀਂ __ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ, ਝੋਰਾ _ ਗ਼ਮ, ਮਾਤਮ 

(ਕਰ) ਸਗੰਰ ਜ਼ ਕੱਲੀਂ ਦੀ ,ਸਾਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਨਾ ਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਚੀ ਕੱਲੀ /ਫਕਰ ਤੋ ਨ ਹਦ. 

ਮਿਰਤੁ(ਨਰਤ)? ___ ਨੰ(ਨਾਂ? __ ਆਵੀ ਚਿਤਿ(/#ਤ) ਤਿਸੁ, (ਨ? 

ਮੌਤ ___ ਨਾਂ .___ਆਵੇੈ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ 

ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅਨਿਨੈਲ) ਭੋਗੇ ____ ਭੋਗੁ ॥ ਰ 

ਰਾਤ ਦਿਨ __ _ਭੋਗਦਾ ਰੋਵੇ __ ਇੰਦ੍ਰਿਆਵੀ ਰਸ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

(੬6) ਨ ਭਾਤ ਅਨ ਫਡ ਰਲੀ ਭਰਾ 9 ਅਤੇ ਉਨ ਰੂ ਮਲ (ਵਲ ਕਦੀ ਮਤ ਦਾ 

_ #ਤ-ਰੌਤਾ ਦੀ ਨਾਂ ਆਵ... 
ਆ 

ਸਭ ___ ਕਿਛੁ (ਨਛ) ਕੀਤੋਨ (ਕੰਤੰਨ) ਆਪਣਾ, 

ਸਾਰਾ __ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ __. __ਆਪ ਦਾ, ਸ਼ੁਦ ਦਾ 
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ਅੰਕ ੭੧ 

ਜੀਇ ਨ।ਨਾ) ਸੰਕ (ਸਕ) ਧਰਿਆ ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ, ਡਰ ਰੱਖਿਆ 

...(ਉਨ ਨੰ ਸੱਨਿਰ' €? ਨਾਰਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਝਣਾ /ਨੇਆ ਹੱਦ, ਅਤੇ (ਏਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰ? ਉਲ' || 
ਨੰ ਆਪਣੇ .ਉੱਤ /ਏਚਾ ਕੱਲੀ ਸੱਕ-ਕੁਭਾ ੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੱਡ, ਭਾਵ ,ਬੈਨਾਂ /ਭਲਕਾ ਤਾ #ਭਾ ਕੁੱਝ ਸੰਤਾ 
ਹਦ... 

ਚਿਤਿ(ਇਤ) ਨ(ਨਾ? __ ਆਇਓਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਮਾਰਥੂਹਨ? 

ਜਮਕੰਕਰ ਵਸਿ(ਫ? ਪਰਿਆ ॥੮॥ 

ਜਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਕਰ/ਦਾਸ ਵੱਸ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ 

...(ਬਰ ਲੰਕਰ' ਉਨ ਦੋ? /ਓੱਤ /ਵਚ ਅਕਾਲ #ਰਲ' ਦਾ ਵਨਾ ਨਗੀੰ' ਗੋਏਆ; ਤਾਂ ਉਹ' ਨਮ-ਰਾਲ ਦੋ ਟੂਤਾੰ 
ਦੇ ਦਸ /ਵਚਾ ਪੈ ਲਾਣੰਗਾ;.. 

_ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ(ਨਨ? ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ,(ਪਾਰਬੂਹਨ? 
ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ 

ਹੋਵੈ `. ਸਾਂਬੂ ਸੰਗੂ(#ਨ? ॥ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਥ 

...ਬਉੋ? ਐਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਆਪਣੀਂ #ਰਰ ਕਰਾ ਛੰਵ ਉਸ ਨੰ ਸਾਰੂਆਂ ਲੀ ਨੰਜਤ ਹਂ ਜਾਲੀ ਨ... 

ਜਿਉ (ਨਉ? ਜਿਉ (ਨਉ? ਓਹੁ(ਓਨ) ਵਧਾਈਐ, ਹਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇ ਉਸ (ਸੰਗਤ ਨੂੰ) __ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ 

ਹਰਿ(ਹਗ? ਸਿਉ(8੬? ਰੰਗੂ(ਰਨ) ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 

ਤਿਉ।/5੬? 
ਤਿਵੇਂ 

ਤਿਉ(/ਤ8? 
ਤਿਵੇਂ 

...ੰਦੋ' ਨਟ ਉਸ (ਭਾਵ ਨੱਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗਤ /ਏਜ? ਵਾਧਾ ਕਰਾ, ,ਤਵ' /$ਵ' ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਨਾਲ ,(ਆਡ || 
(ਹਰ ਢਸ਼ਦਾ ਜਾਣਨਾ)... ਰ ਰੇ 

ਦੂਹਾ(ਦੰਹਾਂ) ਸਿਰਿਆ।/ਜਿਨਆਂ? ` ਕਾ ਖਸਮੁ (੪ਸ6) _____ ਆਪਿ,(%੫੭ 
ਦੋਵਾਂ _ਹੱਦਾਂ, ਪਾਸਿਆਂ _. ਦਾ ਮਾਲਕ ਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 



_- ਧਿਆਨੀ, ਜੀ _ਧਿਆਨੁ/(ਓਆਨ/ ਲਾਵਹਿ।ਲਾਵ?? ॥ 
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__ਅਵਰੁ(ਅਵਰ) ___ ਨ(ਨ ਦੂਜਾ _ਥਾਉ(ਬਾਉ? ॥ 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ - ਦੂਸਰਾ ਥਾਂ, ਸਥਾਨ 

ਇਦਾਂ ਪਹਨਿਆਂ ਭਾਵਾ ਲੰਕਾ %ਤੇ ਪਰਲੰਕ' ਦਾ ਆਲਕ' (ਅਕਾਲ ੪ਰ8) ਆਪ ਨੰ ਨੰ, ਉਲਾ  /ਬੈਨਾਂ ਹਰਾ 

ਕੱਛ ਟੂਸ਼ਰਾ ਬਾਂ-/ਟਕਾਣਾ ਭਾਵ ਓਟ-ਆਲਰਾ ਨਠਾੰ' 6... 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) `__ਤੂਠੈ _, ਪਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈਦਾ 

ਨਾਨਕ, ___ ਸਚਾ(ਨੱਚ? ਨਾਉ (ਨਾਉ? ॥੯॥੧॥੨੬॥ 
ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ਰ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ___ ਨਾਮ ਰ 

...ਨੈ/ ਨਾਨਕਾ/ ੭ਤਗੁਰੂ` ਦੇ ਪਾਨ ਹੰਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਦਾ-ਅੰਥੇਰ' (ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਦਾ? ਨਾਨ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ` ਲਲਾ 
ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨਗੰਰਾਗ)? ____ ਮਹਲਾ(ਅਨੈਲ) ___ ਪ(੫ਜ਼ਿਵਾ? ਘਰੁ (ਘਰ) ਪ(ਪਵ9 ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ _. ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ______ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਪੰਜਵਾਂ 

ਜਾਨਉ (ਸਾਨਉੰ? _ਨਹੀ, (ਨਨ? ਭਾਵੈ :.. __ ਕਵਨ ਬਾਤਾ ॥ 
ਜਾਣਦਾ ਰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਕਿਹੜੀ _ ਬਾਤ, ਗੱਲ 

(7? ਨਗ” ਲਾਣਦਾ ,ਕ&' (%ਕਾਲ ੪੦8? ਹੂ ਆ ਭਾਉਂਦਾ ਰੀ... 

ਮਨ, ਰ ਖੋਜਿ(ਕੰਜ? _ ਮਾਰਗੁ(ਆਰਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹੇ!ਮਨਾਂ! __ `ਢੂੰਡ, ਲੱਭ ਪੰਧ, ਰਾਹ ਠਹਿਰਾਉ 

.-(7/) ਮਨਾਂ (ਤੂ` ੪ਰਲ਼ੰਸ਼ਰ' ਨੂੰ` ਪਾਉਣ ਦਾ)? ਰਾਹ' ਛੂੱਡ... 

ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਲੇ 

... ਧਿਆਨ ਨਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ, /ਨਆਨ' ਲੜਦੇ ਹਨ... 

ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੁ ((ਨਆਨ) ਕਮਾਵਹਿ।ਕਮਆਾਵ??) ॥ 

ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੋਧ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 
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... ਨਆਨਵਾਨ ਹਰਸ਼ ਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਣਾੰ ਕਮਾਈ (ਡਾਫ ਉੱਦਮ? ਕਰਦੇ ਗਹੰਦੇ ਹਨ... 

ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਡ) ਰ ਕਿਨ(/ਕੈਨ੍ਹ? ਹੀ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣਿਆ 

ਪਉ? ਪਗਸ਼ੌਭਰ' ਨੂ” ਕੱਲੇ (ਵੈਰਲੋਂ ਨੰ) ਨੰ ਸਭਠੇਆਂ ਰੈ... 

ਭਗਉਤੀ, __ ਰਹਤ (ਗਤ) ਜੁਗਤਾ ॥ 

ਨ ਬਨਣ ਭਕਤ (ਪੂ ਪਾਤੀ ਲੀ ਰੜ; ਅਰ ਨੁਲਤੀਆਂ /ਫਲਾ 
ਰਹਾਂਦੈ ਹਨ.. 

ਜੌਗੀ, ਰ ਕਹਤ (ਕਤ) ___ ਮੁਕਤਾ ॥ 

ਲਗਾ (ਲੱਗਾ ਨਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ' ਨੂੰ” ਸੰਸਾਰਕ ਝੱਧਨਾਂ 2? #ਕਤ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ:.. 

ਤੁਪਸੀ, ਤਪਹਿ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 

ਤੁਪੱਸਵੀ ਤੱਪ ਵਿਚ ਮਗਨ, ਸਤ ਹਲ 

---5#' ਕਰਨ ਵਾਲ ਤ੫#ਫ? ਤੱ੪ ਕਰਨ /ਇਲ, ਭਾਫ ਕਰੜਾ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ /ਵਝ' ਰੁੱਡੇ ਨਹਿਂਦੇ ਹਨ... 

ਮੌਨੀ, ਰ ਮੌਨਿਧਾਰੀ(ਮੌਨਧਾਗੰ? ॥ 
ਚੁੱਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਿਚ 

... ਉੱਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ /ਫੈਚ (ਮਗਨ ਗੰਦੇ ਹਨ)... 

ਸਨਿਆਸੀ, __ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ 

.--ਸਨਿਆਨਹਾਗਾੀਂ ਸਨੋਆਨ' /ਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਹਮਲਾਗਾੰ (ਬੂਹਸਚਰਯਾ ਹਾਰਨਾ ਕਰਨ /ਵਲ ਹੱਡ ਗਹਿੰਦੇ ਹਨ)... 

ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸਿ।£ਦਾਸ਼) ਰਾਤਾ ॥੩॥ 

ਵਿਰਕਤ, ਤਿਆਗੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਚ ``ਮਗਲ _ 



---ਉਈਾਗਾੰ (ਸਾਲ) ਉਟਾਸੀ-ਸ਼ਾਧਨਾ /ਵੈਰਾ ਮਗਨ ਗੰਹੇਇ ਹਨ:.. 

ਭਗਤਿ।ਭਨਤ?) ਰ ਨਵੈ(ਨਵੈ? __'ਪਰਕਾਰਾ ॥ 

ਭਗਤੀ ਨੌ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 

... (ਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਭਗਤਾਂ ਨੰ ਪੁਕਾਰ (ਸਰਵਣ, ਕਰਤਨ; /ਨ#ਰਣ, ਭਰਨ #ਫ #ਰਚਨ; ਬੱਟਨਾ, 

ਮਸਲ (/ਮੈੜ੍ਹ ਭਾਵ), ਦਾਨਯ' (ਟਾਲ ਭਾਵ) ਅਤੇ ਆਤਨ' /ਨੈਦੋਦਨ (ਆਪਣਾ ਆਪ' ਅਰਪਣ' ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ... 

ਪੰਡਿਤ (੪#ਤ) . __ ਵੇਦੂ(ਫੇਣ) ਪੁਕਾਰਾ ॥ 

.../ਦਟਫਾਨ` ਲੱਕ; ਵੋਣਾਂ ਦਾ ਉੰਲਾਰਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ... 

ਗਿਰਸਤੀ, ਗਿਰਸਤਿ।(ਨਰਸਤ? ਧਰਮਾਤਾ ॥੪॥ 

4. ਗ੍ਰੇਹਸਲਾੀਂ ਲੱਕ, ਯ੍ਰਿਹਨਝ' ਧਰਮ /ਟਲ' #ਸ਼ਤ ਗਹਿੰਟੇ ਹਨ... 

ਇਕ ਸਬਦੀ ,(ਸ਼ੜਣ?) _. _ ਬਹੁ ਰੂਪਿ(ਲਹਰ੫) ਅਵਧੂਤਾ ॥ 

ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ___ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਾਂਗੇ (ਸਾਧ) 

(ਕਣ?) /£ਕੰ ਸ਼ਝਦ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਵ ਕੱਖ ਅੱਖ ਕੀਨ ਚਾਰਾਂ ਅਲਕਹਾਗਂ (ਜੱਗ ਕਾਹੂ ਹਨ? ਅਤੇ 

ਰਲੀ ਕਰੂਪ ਨਾਂ (ਸਾਧ ਹਨ)... 

`__ਕਾਪੜੀ, _____ਕਉਤੋਂ ` ਜਾਗੂਤਾ ॥ 
ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਉਪਾਸ਼ਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਜੋ ਚੀਬੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਉਤਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ___ ਜਗਰਾਤੇ 

ਕੇਦਰ ਨਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

---(ਕਣ? #ਨ' ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਥਨੈਆਂ ਦਾ ਚਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਈਂ ਕਉਤਕਾਂ ਭਾਵ' ਨਾਟਕ-ਲੌਟਕ' ਕਰਕੇ 

ਇਕਿ(/£%) ਤੀਰਥਿ(ਤਨਰਕ)? ਨਾਤਾ(ਨੂਾਤ? ॥੫॥ 
_ ਕਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 



ਕੱਲਾ /ਲੱਕ ਧਰਨ ਅਨਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੈ /ਏਸ਼ਨਾਨ' ਕਰਦੇ ਹਨ... 

ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ, ਆਪਰਸਾ ॥ 

ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੇ 

---(ਕਲ? /ਭਨਾਂ ਭੱਜ਼ਨ ਖਾਣ ਡੁੱਲੋਂ ਗਰਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਗਣ 

ਵਾਲ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਰਆੰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਛਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਨ ਆਲੀ ਨਟ ਨਾਂ ਲਾਲ)... 

ਇਕਿ(/£5) ਲੂਕਿ,(ਲੂਕ? ਹੂ ਨਨ? _ਦੇਵਹਿ(/ਠੋਵਨ?) ___ ਦਰਸਾ ॥ 

ਕਲ /&ੱਕ (ਨਾਵਾਂ ਅਟਕ /ਵੋਲ? ਲੁਕ ਕੰ ਗਹੈਣ ਵਾਲ ਹਨ; ਅਤੇ ਟੂਆੰਰੇਆਂ ਨੂੰ” ਫਰਫ਼ਨ ਨਗ” 
/ਏਾਦ,.. ਰ੍ 

ਇਕਿ।/੬੨) ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ ॥੬॥ 

ਕਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ _ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ 

ਘਾਟਿ(ਘਟ? ਨ(ਨਾ? ਕਿਨ(#ਨ੍? ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥ 

(ਪਰ) ਕੈਸੇ ਨੰ ਵੋ (ਆਪਣੇ ਆਪ' ਨੂੱ` ਠੂਸ਼ਰੇ 5? ਘਟ ਨਠੀੰ' ਕੁਹਹ£ਅ?.. 

ਸਭ __ ਕਹਤੇ (ਕਹਤ) ਹੈ,(ਹੰ? ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ _ 

-.-#5' ਕਦੇ ਹਨ ,#' (ਅਲੀ ਆਧੰ ਆਪਣੇ /ਏਨੂਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਲ਼ਸਰ' ਨੂੰ? ਘਾ ਉਆ ਹੈ... 

ਮੇਲੇ, ਸੋ ਭਗਤਾ ॥੭॥ 

--(ਓਰਅਸ਼ਨ) /ਨੈਸ' ਨੂੰ` ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ. (ਸਗ ਔਰਲਾਂ /ਵਚ' ਉਹੀ ਪਰਸ਼ੋਠਰ` ਛਾ) 

ਭਗ਼ਤ' ਹੈ... ੍ 
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ਸਗਲ ਉਕਤਿ(ਓਕਤ? . __ਉਪਾਵਾਂ ॥ _ 

ਸਾਰੇ ਯੁਕਤੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਯਤਨ _ 

,-- 7? ਨਾਰੀਆਂ ਯੁਕਤਾਆ ਫਲਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨ:... ਰਾ, ਰ੍ 

ਤਿਆਗੀ, `__ਸਰਨਿ (ਸ਼ਰਨ) ਪਾਵਾਂ(ਪਾਫ? 1? __ 

ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਰਨਵਿਚ ___ਪਧੈਗਿਆਹਾੰਂ _ 

__...ਤੂਆਨਾ ਕੇ (ਵਗੰੇਗੁਰੂ ਫ?) ਸ਼ਰਨ /ਵੇਚ ਚਲਾ ਆ ਰਾ... 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ? ਗੁਰ ਚਰਣਿ(ਝਰਣ? _ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥੨॥੨੭॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ _ : ਸਤਿਗੁਰੂ ; ਚਰਣ, ਪੈਰ ਪਿਆਹਾਂ ' ੫ ਦੇ 

... 7? ਨਾਨਕ, ਪਰਮੰਬਰ' ਦੀ ਬਰਨੀ ਮੈੰ ਐਆ ਨਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ,#ਚ ਅਗਟਆਂ ਟਾਂ/ 

੧67£ਕ 6%ਕਾਰ?) ਰ ਸਤਿ (ਨੱਤ) ਰ 
ਇੱਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। __ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪ੍ਰਸਾਦ) 
ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ(ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (ਪਰਮਾਤਮ2) ,#ਕ ਤੰ ਕੰਵਲ ,£ੱਕ ਹੰ/ ਓ#ਕਾਰ ਏ' ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੱਟ (ਸ਼ਲੀਫ ਕਾਲ 3? ਹੈ/ ਜਰ 
#੍ਰੂਪ ਓਅਕਾਰ ਆਧਣਾਂ ,ੜ੍ਰੇਖਾ-/ਊਸ਼ਟਾਂ ਰਾਠੰ' ਨਾਧਕ' ਨੂੰ ਨਹਾਲ /ਨਹਾਲ ਕਰ /ਏੱਦੋ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਸਗੰਰਾਗ) . ਮਹਲਾ (ਮਹਲਾ? ੧(੫/6ਲਾ) ਘਰੁ (ਘਰ? ੩(ਤਨਜਾ? ॥ 

ਰਾਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ _ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੀਜਾ 

ਜੌਗੀ, ਰ ਅੰਦਰਿ (ਅਟਲ) _ਜੋਗੀਆ(ਜੋਗਆ) ॥ 
ਯੋਗੀ -_ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ 

---(ਹ/ ਦਗਹੰਗੁਰੂ / ਤੂੰ? ਯੰਨਆਂ ਅੰਦਰ (ਆਮ ਨੰ) ਯੱਗ ਭਾਵ ਯੰਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ' ਵਾਲਾ (ਲਣ' ਕੈ ਛੰਠਾ 
ਹ/ਏਆ? ਹੰਂ.. ਰ੍ ਰ੍ 

ਭੁਂਗੀ, ਅੰਦਰਿ(ਅਟਰ) ___ ਭੋਗੀਆ(ਭੌਗਆ?) ॥ 
ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਰ੍ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੂ 404 
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ਰ੍ ੫ .. 

.-(#3' ਹੈ/ ਪਰਨੌਸ਼ਰ/ ਤੂ ਆ੫' ਗੰ ਅੱਲਾਰ` ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ? ਭੱਜਣ ਫਹਲੇਆਂ /ਦੈਠ, ਭੰਗ ਭਾਂਵ` ਪਟਾਰਲਾਂ 
ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਫਾਲਾ (ਭਣ ਕੇ ਕਿਆ ਗਇਆ? ਹੈ?., _ 

ਤੇਰਾ _. __ਅੰਤੁਅਤ੭ ਨਨ? . ਪਾਇਆ, 

ਸੁਰਗਿ(ਨਰਗ) ਮਛਿ(#&) ਪਇਆਲਿ(ਪਇਆਲ) ਜੀਉ ॥੧॥ 
ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਜੀ 

..(ਨੌ/ ਫਰਰੋਗਡ ਜੰ/ 2ਨੋਂ ਗੰ ਲੱਕ) ਸਵਰਗ ਲੰਕਾ /£ਲ; ਆਤਾ ਨੱਕ /ਵਚ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਲੱਕਾ /€ਚ (ਗਹੈਣ 
ਵਾਲੰ) ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਪਾ ਨਕ... 

ਹਉ(ਹਉੰ? `ਵਾਰੀ, ਹਉ? ਵਾਰਣੈ, 

ਕੁਰਬਾਣ(ਕੁਰੜਾਣ) ਚੋਰੋ _ ਨਾਵ(ਨਾਂਵ) `ਨੋਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਬਲਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ - ਨਾਮ ਠਹਿਰਾਉ 4 

:੨(ਹ/ ਪਰਨੰਰਾ/) ਨੰ" (ਤੰਡੇ 3? ਕੁਰੜਾਨ' ਅਤੇ ਲਟਕ ਲਾਂਟਾ ਹ$(ਵਾਨਗੁਰੂ ਜੰ ੭? ਤੁਹਾਡੇ (੫ਵੈੱਤਰ) 

ਨ ਤੱ #ਨਿਹਾਰ #/ਨਿਹਾਰ ਲਾਂਦਾ 27... 

( 4 (ਡਰ? __ ਸੰਸਾਰੁ (ਸੰਨਾਠ) _ ਉਪਾਇਆ ॥ 
- ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਰ੍ ੧005 ॥ 

..-(ਹੈ/ ਈਗਿਵਰ) ਤੂ ਮ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਦੀ ਨਰਜਨਾ ਕੀਤੀ 2... - 

ਸਿਰੇ __ਸਿਰਿ,(ਨੈਨ) __ ਧੰਥੇ ਰ ਲਾਇਆ ॥ 
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ (ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ) ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ 

---(%3' ,ਏਨ ਸਾਲੀ ਹੱਈੰ ,ਨਸ਼ਣਾਂ /ਲ)? ਹਰ' /£ਕ' ਨੂੰ (ਆਪੰ ਆਧਣੇ) ਹੱਧੇਆੰ /ਵੈਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਵੇਖਹਿ(ਵੇਗ?) ._.! ਕੀਤਾ _ - ਆਪਣਾ, 
ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ __ਕੀਤੇ/ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਦੇ 
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ੈ ੨) << 
- ਰਲ 

ਕਰਿ(ਕਰ) _. _ ਕੁੱਦਰਤਿ(ਕੁਟਰਤ) _ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿ(ਢਾਲ) ਜੀਉ ॥੨॥ 

ਕਰ ਕੇ ਰਚਨਾ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਦੀ ਗੋਟ _ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਰੇੜ੍ਹ ਕੇ __ਜੀ 

ਇਆ ਆਗਣਾ (ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨਾਰ ਰੂ&) ਰਚਨਾ ਦਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਰੱਪੜ' ਲੀ ਲੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਟ 
5. /ਡੈਰ ਆਨ ਨੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਹੱਈ (ਕਰਤ ਦ$) ਨਾਂਭ-ਸੱਭਾਲ ਕਰ /ਨਹਾ` ਹੈ... 

ਪਰਗਟਿ(ਪਰਗਟ? ਪਾਹਾਰੈ _. ਜਾਪਦਾ ॥ 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਕੇ ____ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਖਣਾ ਰਚਨਾ ਸਜਣ ਤੱ ਝਅਦ, ੫ਰਨ਼ੋਸ਼ਰ ਆਨ ਨੀਂ ਆਪਣੇ) ੪ਸਾਨੇ /ਵੋਚ ਪ੍ਰਤੱਏ ਹੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ /ਟੈਹਾ 

ਸਭੁ(ਨਭ) ਨਾਵੈ(ਨਾਢੰ? ਨੋ(ਨ) -_ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ 
ਸਾਰੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ, ਤਾਂਘਦੇ, ਤੀਬਰ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ 

ਪਭ ਲੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲੀ ਹੱਲ ,ਨਰਸ਼ਟਾਂ ਦੋ? ਨਾਰੇ (ਲਵ), ਤੋਰੇ ਨਾ% (ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋ? ਤੱਝਰ ,ੱਛਾਵਾਨ ਹੁੰਦ 

ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਬਾਝੁ (ਕਾਣ) ਨ(ਨ) ਪਾਇਓ, 

ਸਭ ਮੌਹੀ, ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ(ਜਾਲ) ਜੀਉ ॥੩॥ 

(ਬੰਤ? ਅਤਗੁਰੂ ਤੱ ਐਨਾਂ (ਕੈਸ਼ ਨੰ ਦੀ ਪਰੋਬਰ ਏ ਨਾਨ ਨੂੰ? ਨਹੀੰ ੪2ਆ _(ਕੈਉਲੀ ਨੰਨਾਰ ਦੇ) 
ਨਾਰੇ (ਜਦ) #ਹਇਆਵਾ /ਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ /ਏਚ ਫਸ ਹੱਛੈ ਹਨ ਨ... 

। ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਕਾਰ) ਉ, __ਬਲਿ(ਕਲ) ਜਾਈਅਂ ॥ 

ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ _ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ “ਲੜ 

---#/9ਗੁਰ' ਤੱ ਝਨਿਹਾਰ' ਘਨਿਹਾਰ ਲਾਣਾ ਝਾਗੀੰਦਾ ਹੈ... 

ਜਿਤੁ(ਨਤ) ਮਿਲਿਐ, ਪਰਮ ਗਤਿ(ਨਤ) ਪਾਈਐ ॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਗਤੀ, ਅਵਸਥਾ ਪਾਈਦੀ ਹੈ 
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...ਸ੍ਨਾ ਦੇ #ਲਣ' ਨਾਲ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਲੀਟਾ ਨ. 

ਸੁਰਿ(ਨੁਰ) ਨਰ ਨ ਜਨ __ ਲੰਚਦੇ, 
ਲੋਕ ਮੋਨੀ, ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ __ ਲੋਕ ਤਾਂਘਦੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ 

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ(ਸ਼ਤੁਠ) _ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਇ ਰ ਜੀਉ ॥੪॥ 
ਉਹ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ _ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

..(ਬਰਸਤਰ ਦੋ ਅਸ ਪਵਤਰ ਨਾਸ ਨੰ ਮੱਨਧਾਲੀ ਅਤੇ ੬ਵੜੇ ਲੱਕ ਤਰਸਦੇ ਹਲ ਉਸਦਾ (ਨੀਨੰ? ਗੁਰੂ 
ਨ /ਨਆਨ ਕਰਵਾ /ਇੱਤਾ ਹੈ... 

ਸਤਸੰਗਤਿ।ਸ਼ਤਨੰਨਤ) ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 

ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਨੀ/ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

...ਹਰ-ਨੱਸ਼ ਲਈ ਨੁੜਾੰ ਕਹੇਂ #ਨੀੰ #ੰਗਤ ਨੂੰ” ਸ਼ਤਸ਼ਨਿਤ ਸ਼ਮਤਆ ਸਾ ?... 

ਜਿਥੈ, ਏਕੋ __ ਨਾਮੂ(ਨਸ) ਵਖਾਣੀਐ ॥ 
ਜਥੇ ਇੱਕੋ (ਪਰਭੂ) ਨਾਮ _. __ ਆਖੀਏ, ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ 

(ਸਤਗੁਰ ਜਾਂ ਆਪ ਹੰ ,ਰਰੋਧਾ ਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ £ਟੋ ਗਨ /8) ਐਸ (ਨੰਗਤ /ਏਚ ਕੰਫਲ ਤੋਂ ਕੰਢਲ) ,£ਕ 
(ਖਰਸੰਸਗ? ਦੇ ਨਾਮ ਫਾ ਫਖਿਆਨ ਕਰਲਿ, ਵਿ 

(ਅਸਲਾ ਵੇਲ ਉਹਾਂ ਗੀ ਨਰਨੰਜਤ' ਰੰ0.. 

_ ਏਕੋ ਨਾਮੁ(ਨ%9 ਹੁਕਮੁ (ਕਮ? __ ਰੈ, ਨਾਨਕ, 
ਇੱਕੋ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਆਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼ `.' ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਹੇ! ਨਾਨਕ 

ਸਤਿਗੁਰਿ (ਸਤਗੁਰ? ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਰ ਜੀਉ ॥੫॥ ` 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ' 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਅਤਗੁਰ' ਨ ((ਇਹ' 6ੱਗੰ ਤਰਹ? ਨਮ਼ਡਾ-ਠੁੜਾ /ਇਤਾ ਹੈ ਕ' (ਸ਼ਸੰਗਤ' /ਫਚ' ਕੰਵਲ)? /ਏਕਾ 
(ਪਰਸਨ ਦਾ? ਨਾਨ ਲੂਣ ਛ ਨੰ ਆਆ ਹੈ.., 

ਇਹੁ (ਛਨ) ਹੈ ਜਗਤੁ, (ਜਜਤ) __ ਭਰਮਿ(ਭਰਨ? ਭੁਲਾਇਆ ॥ 

੯ 
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--- (ਹੈ /ਕਾਰਤਾ` ਰਲਾ / ਡ ਆਪ ਨੀਂ ਆਪਣ? /ਏਨਾ ਲਗਤ' ਨੂੱ ਉਪ ਭਰਨ-ਭੁਲੰਖੇ /ਵੇਲ ਪਹਟਆ 
ਰ੍ ਹੋਇਆਂ ਰੈ... 

ਆਪਹੁ(ਆਧਹ? _ ___ ਤੁਧੁ(ਤ5) _____ਖੁਆਇਆ ॥ 

...%ਤ) ਆਧ' ਗੰ (ਆਕਣਾਂ ਨਾਗਾੰ ਮ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਨੂ ਮਗਨਆ /ਵੇਲ) #ੱਜਲ-#ਆਰ ਕਤਾ ਹਟਿਆ ਰੈ... 

ਪਰਤਾਪੁ(ਪਰਤਾ੦੭ __ -- _'ਲਗਾ ਰਹ ਦੋਂਹਾਗਣੀ,(ਛੱਹਾਗਣ?? _ 

ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ _ ਲਗਿਆ ਛੁੱਟੜ, ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ 

ਭਾਗ ਜਿਨਾਂ(/ਨਿਨੂ? ਰ ਕੈ ਨਾਹਿ (ਨ? ਜੀਉ ॥੬॥ 
ਲੇਖ਼, ਕਿਸਮਤ __ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਏੁਰਾਗਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ (ਵਲ ਪਤ ਪਰਸੰਸਰ ਛਾ /#ਲਾਕ? ਨੀਂ ਹੈ ਲਨ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਭੂ-/ਵੋਡੱੜੇ ਛ? 
ਦੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆਂ ਰੈ... ਰ੍ 

ਦੋਹਾਗਣੀ, (ਟੱਹਾਗਣ?? ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆਂ।ਨਲਿਾਣਆ? ॥ 

ਛੁੱਟੜਾਂ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕੀ _`` ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿਨ੍ਹ 

--ਡਟਣ ਭਾਵ ਪਤ ਤਰਨ ,&ਸੜਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰ ਡਾਨ (ਰਲੀਆ ਹਨ)... 

ਖਸਮਹੁ(੪ਨਨਹ)? __ ਘੁਥੀਆ, (&੪0੦) ਫਿਰਹਿ।/ਫਗ)? ___ਨਿਮਾਣੀਆ।ਨੋਨਾਣ&?) ॥. 

ਖਸਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਹੀਣ, ਇੱਜ਼ਤਹੀਣ 

....(ਸ਼ਰੋਕਾ ਜੀ ਆਪ' ਨੰ ਧਾ ਭਰਵਕਾ ਉੱਤਰ ਭ#ਸ਼ਦੇ ਹਨ; #ੈ` ਉਹ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਰੂ? #਼ਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਡੱਲੀਆਂ 
ਹੱਲੀਆਂ (ਦੁਹਾਗਣਾਂ), /ਏੱਸ਼ਤਗੀਣਾਂ (ਵਾਂਗ)? ਤੁਰੀਆਂ /ਡਰਟੀਆਂ ਹਨ... 

ਮੈਲੇ ____ ਵੇਸ __ ਝਿਨਾਂ/#ਨੂ? ਕਾਮਣੀ, (ਕਾਮਣ/? 
ਮਲੀਨ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਸਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾ ____ ਇੱਸਤ੍ਰੀਆਂ 

ਦੁਖੀ(£#? _ ਰੈਣਿ(ਠੰਣ? ਵਿਹਾਇ ਰ ਜੀਉ ॥੭॥ 

..ਉਰਾਂ (ਪਰਸ਼ੌਸ਼ਰ ਤੱ ਬੱਸ ਮਟਭਾਗਣ .ਝੁਹਾਗਣ? /ਟੈਨਤ੍ਰਿਆਂ ਟਾ ਦੋਸ਼, (/ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡ ਨਾਲ ਸਦ) 
੭#ਲ਼ੀਨ ਗੀ ਗੰਦਾ ਹੀ, ਅਤ (ਪਰਭੂ-/ਵਡੰੜੇ ਕਾਰਨ' ਉਨਹਾਂ ਲੀ /ਵੱਦਾ ਰੂਪ?) ਰਾਤਾ ਦੁੱਖਾਂ #ਰ' ਨੰ ਲੰਤਦਾਂ ਹੈ... 

“੧੪ 



;੫੪੪੨9੬-੩-੬੬=੬੭੨੬੨੬ ੬੬੩ -=੪=ਹ =੩- ਕਣ ਦੇ“ 

੪ ੨੫-<ਖਂਦਖ= ਵਣ ਲ ਨਰ 

ਨਦਰਿ (ਨਦਰ) ਕਰੇ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ' ਕੈ ___ ਖ਼ੁਦ ਦੀ 

ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥ 
ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲਾ __ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਰ ਵਿ ਰੀ 
ਉਨਾ ਲਾ ਹੈ ਜਨ. 

` ਹੁਕਸੁ,(ਰ੩੭ __``__ ਜਿਨਾ(ਸਨੂ? ਨੋ _ ਮਨਾਇਆ ॥` 

_ਤਿਨ(ਤਨਹ੭ ਅੰਤਰਿ , (ਅੰਤਰ) ਸਬਦੁ(ਸ਼ੜਲ) ____ ਵਸਾਇਆ ॥ 

੮੩ <<=੩੩੪4੪੬=੨- ੨ ੬ #' ੮੬ ੮੬੬ ੮੩ 7 & ਨ "! ੩੦” ਤੇ <$ 

ਟੀ ੍ ੨੧੮ (/.= ਰੀ... <<”. ੭. ਰਵਿ 
ਦੀ... ੧ ੨ ਅੰਕ ੭੨ ੨੨ ੬= ਹਾ 
ਮਾ __੯==ਾ ੧ $ ` ੧੮੩੬੮. 

੧ ੨੩ ਆ 

ਰ ਸੋਹਾਗਣੀ, (#ਹਾਲਣ?? ਕਿਆ ___ ਕਰਮੁ(ਕਰਮ? __ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੇ ਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 

...ਉਹਾਗਾਵਤੀਆਂ ਨੰ ਕੱ (ਇਤ) ਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਕੈ ਓਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿ# ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ)... 

_ ਪੂਰਬਿ(ਮਰਲ/ ਲਿਖਿਆ,. ਰ ਫਲੁ (ਫਲ) ਰ _ ਪਾਇਆ ॥ 
ਪੁਰਬਲਾ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ __ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 

...ਉੱਤਰ ਸ਼ਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ,ਕ) ਮੂਰੜਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੱਠੋ (ਸ੍ਰੀਸਨ) ਕਰਮਾਂ ਛੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ? /2ਹ' ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਡਿਆ ਰੰ... ਰ 

ਕੈ ਆਪਣੀ, 

... (#ਰਲੀਸ਼ਰ ਨੰ ਆਹਣਾ ਤਰਾ ਕਰਕ) ਨੈਨਾ 5” (ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ #ਨਿਫਰਇਆਂ ਰੀ... 

...ਨਾਂ (ਦੋ /ਹੈਰਦ)) /ਫਲਾ ਸ਼ੜਦ (ਗੁਰੂ) ਦਾ ਵਾਲਾ ਕਰ /੬ੱਤਾ ਹੀ... 

ਸਹੀਆ।ਨਗੰਅ? ___ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ, 
ਸਹੇਲੀਆਂ __ ਉਹ `_ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ 

ਜਿਨ(ਨੰਨ੍? ਸਹ(ਆਨ? __ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਿਆਰੁ (ਆਗ? _ ਜੀਉ ॥੯॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਸਮ ਸੰਗ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ___ਸਤਿਕਾਰ __ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 
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੭ ₹ ਦੇ ੭ `੧੨੩੬=====੩ ੨੬ 
੪ =੩ 2੭੨੨੨. 

--ਉਹਾ ਨਲੀਆਂ ਹਨ ਨੁਹਾਨਵੰਤੀਆਂ ਹਨ; ਨਨ੍ਹਾਂ ਲੀ (ਆਪਣੇ ਪੂਭੂ? ਪ੍ਰੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ ਸ£.. 

ਜਿਨਾ,(ਲ੍ਰੂਿ£ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੂ(ਰਸ) _ ਆਇਆ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੍ ਰਜ਼ਾ ` ਦਾ ਰ੍ ਅਨੰਦ ਆ ਗਿਆ 

.../ਜੰਨੂਾਂ ਨੂ” (ਸੰਹੜ ਟ? ਰਠ਼ਾ (/ਵਲ' ਗੱਹਿਣ) ਦਾ ਅਨੰਦ ਆ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਤਿਨ(/ਰੂ) ਵਿਚਹੁ(/€ਚਨੁ? ___ਭਰਮੁ(ਭਰ੧) ___ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਉਹ __ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ _ _. ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

:-- ਹਾਂ (ਆਪਣੇ) ਅੱਦਰ" (ਸਭ #ਹਣਆਵ?) ਭਰਨ-ਡੁਲੋਲ ਦੂਰ ਕਰ` /ਇਂਦੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਰ? __ਐੱਸਾ __ . ਜਾਣੀਐ, __ ਵੱ 
ਹੈ! ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਜੋ ____ਸਭਸੈ(ਸਭਸੰ? ਲਏ ਮਿਲਾਇ _ ਜੀਉ ॥੧੦॥ 

...ਹੈ/ ਨਾਨਕ? ਸ਼ਜੰਗੁਰੂ ਨੂ ਅਨਹਾ (ਭੁਖ ਅਤੇ #ਹਰੜਾਨ? ਸਖੜਣਾ ਜਾੰਦਾ ਨ ਸਹਰਆਂ ਨੂ” 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਅਭੌਟ' ਭਰ' ਲੰਦਾ ਹੈ ਲ£.. ਰ 

ਸਤਿਗੁਰਿ(ਸਤਨੁਰ? ___ ਮਿਲਿਐ, ਫਲੂ (ਫਲ) ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ____ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

..-ਸ9ਗੁਰੂ' ਦੇ #ਲਣ ਨਾਲ (ਇਹ)? ਛਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰੈ... 

ਜਿਨਿ(ਨਨਹ? ਵਿਚਹੁ (/ਵਰਨੁ? _ਅਹਕਰਣੁ (ਅਹੰਕਰਣ) ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ -_ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

.... ਸ਼ ਨੰ (/ਨਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਗੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ £ੱਤਾ ਰੈ... 

ਰ ਦੁਰਮਤਿ (ਰਮਤ? ਕਾ ਦੁਖੁ (੩੭ ਰ੍ ਰਹ ਕਟਿਆ, 
ਬੁਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ 

ਭਾਗੂ(ਭਾਨ) __ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ(ਮਨਤਕ/ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥ 
ਕਿਸਮਤ _ਫਟਿਕੈ ._ ਮੱਥੇਤੈ ਆਕੇ _ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 



੦ ਵੇ. 46 ੨ਤ 

..-(9ਗੁਰੂ' ਦੇ /ਨਲਾਪ' ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ) ਦੁਰਮਤਾ ਦਾ ਦੱ#-ਕਲੰਲ਼' ਦਾ ਦੂਰ ਹੈਂ ਨ; ਅਤੇ (੪ਰਆਾਤਨ' /ਲਾਮ 
ਵਾਨੀ ਨੰਗ? ,ਕੈਸ਼ਮਤ ਮੱਥੇ ਤੈ ਆਕੇ /ਟਕ ਨਈ ਭਾਵ #ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਭਾਨ ਲਾਗ ਨਲ ਸ?.. ਰ੍ 

ਅੰਮਿ੍ਤੁਅ੧ਤ੭ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥ 
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਬਚਨ 

.-.(7/ ੪ਰਸ਼ੀਝਰਾ ਜੰ? ਤੰਗੀ ਭਾਣ %#ਰ ਕਰ ਦੋਣ ਵਾਣ ਹੈ... 

ਤੇਰਿਆ।ਤ/6%? __ ਭਗਤਾ(ਭਗਤਾ?) ਰਿਦੈ ___ਸਮਾਣੀਆਂ ॥ 

....(ਨੱ) ਤ/ਹਆਂ ਭਗਤਾਂ ਏ /ਹਰਦੇ /ਵੈਚ (ਸਟ)? ਮਾਈ ਗੰਦਾ ਹੀ... 

ਸੁਖ,(ਨੱ% ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ(ਅਟਰ) ਰਖਿਐ, 

_ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ)? ___ _ਕਰਹਿ(ਕਗ?? ਨਿਸਤਾਰਿ(/ਨੋਸਤਾਰ) ਜੀਉ ॥੧੨॥ 
ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

---ਓਦਾ-ਭਗਤਾ (/ਹੋਰਦੋ? ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਵ, /ਟਕਾਉਣ ਨਾਲ, (ਆਤਨਕ? ਨੱ੪ (ਦਾ ਪ੍ਰਾਖਤਾੰ ਹੁਂਦਾੰ 

ਹੈ, #ਤੇ ਹੋ/ਵ7ਹਿਗੁਰ੍ਹ/ ਤੂੰ` ਉਨ੍ਹਾਂ 2? ਆਪਣਾਂ ,ਰਰਘਾ ਉਰਸ਼ਟਾੀ ਕਰਕੇ (ਭਵ-ਨਾਗਰ' ਤੱ ਵ) ਤਾਰ /ਏਂਦਾ ਹੀੱ 
ਲਹ. 

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸਤਗੁਰ) ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ____ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

--6ਉਗੁਰ' ਦਾ //ਲਾਪ' ਹੋਇਆ (ਉਂਟ” 2) ਨਮਡਣਾ ਬਾਰਾ . ਐੱਲ 

ਜਿਤ(/ਨੇਤ) ਮਿਲਿਐ, ਨਾਮੁ(ਨ%) ਵਖਾਣੀਐ ॥ 
ਜਿਸ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਕਹੀਏ, ਸਿਮਰੀਏ 

--/ਨਿੱਨੇ' /ਨੈਲਾਕ' ਨਾਲ (ਖਰਲੈਸ਼ਰ ਦਾ? ਨ ਸਗਲ, ਭਜਨ-ਲੱਦਗਾੀ ਕਗੀਣ... 

ਸਤਿਗੂ ਰ(ਮਤਗੁਨ) ਬਾਝ (ਵਾੜ) ਰ ਨ(ਨਾਂ? ਪਾਇਓ, 
ਵਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 



ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥ 

ਕੰਮ ਕਮਾਕੇ, ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

--ਤਾਗੀੰ (ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੌਕਾ? ਕਰਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਝੱਕ-ਦੂੱਟ ਗਲ ਹੀ (ਪਰ? ਸਤਗੁਰ (ਲੀ ਬਸਤ? .ਉਨਾਂ 

ਲੋ ਨੰ ਲੀ (ਪਰਸੰਸਰ ਏ ਨਾਲ ਨੂੰ? ਨਗੀੰ' ਪਹਟਅਨ.. 

ਹਉ(ਹ£? ਸਤਿਗੁ ਰ(ਸ਼ਤਗੁਰ/ ਵਿਟਹੁ (/ਵੇਟਹ? ਘੂਮਾਟਿਆ ॥ 
ਖਲ ਦੇ 

...ਨੈ" ਲਉਗੁਰੂ ਡ“ ਪੰਲ-ਮਨਾਈੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਕੁਰਲਾਨ' ਜਾਂਦਾ ਹ£.. 

ਜਿਨਿ, (/ਲੇਨੂ? ਰ ਭ੍ਰਮਿ(ਤਰਨ) ਭੁਲਾ, ਰ ਮਾਰਗਿ(ਨਆਰਨ? ਪਾਇਆ ॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 

ਜਿੰਨੇ ਨ (#7£ਆ ਦੋ? ਭਰਨ-ਡਲੇਖਆਂ /ਚਾ ਡੁੱਠੇ ਹੱਟ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਤੂ ਵਾਲੇ ਸਗ ਜੰਵਨ੍? ਆਰਗ 2 ੫ /ਇੱਤਾ 

ਜੇ ਆਪਣੀ, 

ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦਦੀ 

_ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਲਾ, ਮਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

..ੰਬਰ (ਬਰਤਾ ਪਰਮ? ਆਘਗਾਂ ,ਾ ,ਊਡਣਾਂ ਕਰ' ਲੋ ਤਾ ਉਹ-ਐਕਹ (ਹਰ ਜਾਰਜ ਨੂ ਆਪਣ 

ਨਾਲ? ਅਭੋਟ ਕਰ ਲੰਦਾ` ਰੰ ਜੰ. 

ਸਭਨਾਂ ਮਾਹਿ,#%?) ਸਮਾਇਆ ॥ 

_ਸਾਰਿਆਂ ਰ੍ ਵਿਚ ਰਮਿਆਂ, ਵਸਿਆ 

....(ਨ/ ਅਕਾਲ ੪ਰ੧? ਤੂ (ਸ੍ਰੈਸਣਾਂ ਦੋ? ਸਾਨੋਆਂ (ਸਵ? /ਵਲਾ ਵਨੇਆ ਗੋਇਆ ਹੰ£.. 

ਤਿਨਿ(/5ਨੂ? ਕਰਤੈ , _ ਆਪੂ(ਆ&)? ਲੁਕਾਇਆ ॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ ਨੇ ਨ (ਆਪਣੇ) ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਇਆ 

-(ਪਰ ਮਤ ਲਵਾਂ ,6ਦ ਫਲਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵ6? ਕਰਤਾ ਪੁਰਕ' ਨੌ ਰਹਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪੂੰ ਲੁਕਾਇਆ 
ਰ੍ (ਹੋਇਆ 62)... 
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ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ (ਨਾਨਕ) ਪਰਗਟੁ (੪ਰਗਣ? ਹੋ ਇਆ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ਪਰਤੱਖ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਾਨਾ? ਕਉ ਜੋਤਿ(ਲੱਤ? _ਧਰੀ ਕਰਤਾਰਿ(ਕਰਤਾਰ) _ਜੀਉ ॥੧੫॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ___ ਟਿਕਾਈ, ਰੱਖੀ __ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

;;91 ਨਨਬ/' ਲਤਿਗੁਡਾ ਜੀ ਸਰਨਾ ਰਾਹੀ (ਵਧਰਿਲੜਾ ਨਾਂ ਹਦ? ੫ਜਗਣ ਰੰ ,ਕਆਂ 6 /ਨਨੂਾਂ /ਚਾ 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ਾ ਨੰ (ਆਪਣ?) ਸੱਤ /£ਕਾਲੰ (ਨਟ 6) ਲੀ... 

ਰ ਆਪੇ ਖਸਮਿ(ਸਨਨ%) ਨਿਵਾਜਿਆ ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਸਮ ਨੇ ਰ੍ ਵਡਿਆਇਆ 

---(%7ਉਹ ਯੁਰਨੁਂਈਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਤ ਨਾਲ ਫਹਰੋਡ ਨ 2? ਆਕ' ਨੰ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਜੀਉ ਪਿੰਡ(%ਡ) ਦੇ ਸਾਜਿਆ ॥ ਆ 

ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ _ ਦੇਕੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਣਾਇਆ 

....ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂ? #ਇਗਾੰ ਅਤੇ ਸ਼ਗੰਰ ਝਖਸ਼ ਨੰ ਨੋਨਨੀਆ ਹੁੰਛਾ ਹੈ... 

ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ __ ਕੀ ਪੈਜ __ _ਰਖੀਆ, 
ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ 

ਦੁਇ _ ਕਰ _ਮਸਤਕਿ(ਸਸ਼ਤਕ) _ਧਾਰਿ(ਪਾਗ) ਜੀਉ ॥੧੬॥ 
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਰ੍ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

.. ਆਪਣੇ (ਅਲੀਗੇ) ਸਵਕਾਂ ਫ£ ਰੇ ੋ ਅਲਕਤਂ ਵੱਲ (ਜਨ ਅਖ ਨ ਨ ਰੱ 

`ਸਭਿ(ਨਭ) _____ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਰ੍ ਨਾਰ 

ਸਾਰੇ ____. ___ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮਝਾਂ, ਦਾਨਾਈਆਂ _ 

“ਮੇ ਲੀ ਬਲਾ ਦਾ ਰੱਝ ਔਰ ਮਸਤਕ ਤੌ ੱਡ ਕਰੜੇ ਮੰਗੀਅ? ਨਾਰ ਰੁਕਤਆਂ ਅਤੇ ਨਆਣਧਾਂ 
ਹੱਕ ਕਲ ਭਾਵ ਉਨਾਂ ਰੰ ਛੱਠ ਹ ਨਨੀਂ ਲਹ ਗਣ... 

ਮੋਰਾ _ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੁਭ) ਸਬੂ(ਨਭ/ `ਕਿਛੁ/ਕਡ) ___ ਜਾਣਦਾ ॥ 
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ਲਿਆ 

ਨੌਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਣਾੀ-ਲਾਣ ਹੀ... 

ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ(ਪੁਤਾ? _ ' ਵਰਤਾਇਓ, 

ਪਰਤੱਖ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵਡਿਆਈ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

_ਸਭੁ(ਲਭ? ਲੋਕੁ (ਲੱਕ? ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ (ਜੰਕਾਰ) ਜੀਉ ॥੧੭॥ 

ਸਾਰੇ ` ਲੋਕੀਂ, ਲੋਗ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ, ਸਿਫ਼ਤ _ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

_..ਉਜ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਕ ਦਾ? ਤੌਲ-ਪੂਤਾ&, ਪਰਤੱਖ' ਰੂਪਾ /ਵੈਚਾ (ਸਾਰੇ ਸਗਤ ਅੰਦਰ) ਵਰਤਾ /ਟੈਤਾ ਹੰ ਅਤੇ 

(ਹੁਣ) ਸਭ ਲੱਕ (ਸ਼ੋਫਕਾ ਦ?) ਨੰ ਜ਼ੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੋ ਹਨ ਲੰਨ. 

ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ, ਨ(ਨਾੰ? ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ 

ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ _ ਚੰਗਿਆਈਆਂ __ ਔਂਗਣਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ 

__ ਅਰਬ ਨੇ) ਮੋਨ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਂਭਣਾਂ ਰੂ ਨਹੀਂ #ਰਰਰਆ ਭਾਵ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਆਨ ਹੀ ਨੀਂ ਕੀਤ:..
 

ਪ੍ਰਭਿ, (ਪਭ) ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ (/$ਰਦ? ਸਮਾਰਿਆ(ਨਮੂਨਆ? ॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਸੁਭਾ, ਧਰਮ _ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ _ 

...ਨਗੱ? ਪਰਸੌਸ਼ਰ ਨੰ ਤਾਂ ਆਪਣ /#ਰਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ... 

ਕੰਠਿ(ਕਠ) ` ਲਾਇ ਕੈ ਰਖਿਓਨੁ ,(ਗੱਖਓਨ) 

ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਲਗੈ ਨ(ਨਾਂ) ਤਤੀ __ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥ 

...ਅਤੇ ਸਰੂ ਆਪਣੇ? ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੰ (ਨ7ਆਦਾਂ (ਉਕਾਰਾਂ ਤੇ” ਬ
ਚਾ ਕੰ? ਰੱਖਿਆ ਗੋਆ ਹੀ (ਇਸ 

ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਨੂ? ਤੱਤਾਂ ਵਾਅ ਤਕ' ਨਗ ਲਗਦਨ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੱਈੰ ਵਾ ਦੱਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ' ਮੰਨੂ ਪ੍ਰਭਂਵਤਾ 

ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦ0... ਰ੍ ਰ੍ 

ਮੈ? _ ਮਨਿ(ਨਨ) _____ ਤਨਿ(ਤਨ) __ ਪ੍੍ਰੰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ 

ਕਾ 

,.ਨੱ" (ਤਾ) ਤਨ ਅਨ ਰਾਗੀ" ਪਰਲੰਸ਼ਰਾ ਛਾ ਅਰਾਹਨਾ ਕੰਤ ਹ... 
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ਜੀਇ(ਜ%) ਇਛਿਅੜਾ, `__ ਫਲੂੰ(ਫਲ) ਪਾਇਆ`॥` 

- ਮਨ ਇੱਛਤ ਲਾਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾ ਲਿਆ 

--- (ਜਨ ਕਰਕੇ “ਰਨਾਤਨਆਾ ਲੋ? #ਆਨ-/ਇੱਛਤ' (ਨਾਨ)? ਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਲੀ ਹੈ... 

-_ ਸਾਹ (ਸ਼ਾਹ) ਪਾਤਿਸਾਹ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਿਰਿ(#ਠ) ਖਸਮੁ(੪ਸ%) ਤੂੰ, 
ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ 

ਜਪਿ/ਸ੫? ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ __ਨਾਉ।ਨਾਓ?) _ਜੀਉ ॥੧੯॥ 
ਜੱਪ ਕੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ _____ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...(ਵਾਹਗੁਰੂ ਜੰ?) ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤ਼ਾਹਾਂ ਦੇ /ਨਰ' ਦਾ ਦਾੰ ਸ਼ਾਈੰ' ਰੰ, ਨ? ਨਾਨਕ/ /ਨੈਲਰਨ ਵਾਲ 
ਸਵ ਪਰਮੰਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾ/ ਜਲ ਲ੫ ਕੰ ਨਸਉਂਦੇ ਹਨ ਨ?.. 

ਤੁਧੁ (ਤੱਸ) ਆਪੋ, ਆਪੁ (ਆਧ?) ਉਪਾਇਆ ॥ 

ੜੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਜਿਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

_...(ਹੈ/ ਵ7ਰੋਗੁਡ/ ਪ/ਹਨਾਂ ਨਰੈਠਣਾੀੰ ਰੂਪ /ਫੋਰ) ਤੂੰ #ਦ ਗੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀ ,ੈਰਜ਼ਨਾ ਕੰਤ ਹੈ... 

ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ, (ਖੇਲ? ਕਰਿ।(ਕਰ) ਦਿਖਲਾਇਆ ॥ 

ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਖੇਡ __ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ 

.--(%ਤ /ਫਰ) ਦੂੰਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ (ਅ7ਣਆਵ?) ਪੰਡ ਦੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ /ਵਖ਼ਾਲ /ਇੱਤ7 ਹੈ... 

_ਸਭੁਂ(#ਭ) _____ ਸਚਂ(ਸੱਠੋ ਸਚੁ(ਸੱਠ? __ ਵਰਤਦਾ, 
ਹਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ___ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਸਰੂਪ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚਰਦਾ, ਵਿਆਪਤੁ _ 

ਜਿਸੁ(/ਨਨ? ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥ 

---#ਦਾ' ਨਰ ਗੱਹਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ੪ਰ# ਮੁੜ ਥਾਂ /ਇਆਮਕ' 2, ਅਤੇ (/ਏਹ' ਡੋਦ 6ਹ ਆਣ) ਨਨ 

_ (£ਆਨੇ) ਨੂੰ` ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਡਾ /ਇੱਦਾ ਰੀ... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਤ੍ਰਿਗਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ 
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.--#5ਗਾਰ ਦੀ /ਕਰਧਾ ਦੁਆਰਾ (ਨਨ ਨੰ /ਏਹ' ਭਟ) ੪ /ਲਆ ਹੈ... 

ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ _. _ ਮੈਹੁ(#ਠ) ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਉਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਗਾਓ, ਸਨੇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

--ਉਸ' ਭਾਫ' ਉਨਾ ਦੇ /ਹੈਰਦੇ /ਵਜ' (ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ ਨੰ) #ਆਹਣਆ ਦਾ #ਹ' ਤਮ ਕਰ /ਇੱਤਾ ਹੈ... 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ(ਕਰ? ਕੈ _ ਆਪਣੀ, 

ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰ੍ ਕਰ _ ਕੇ ਆਪ ਦੀ 

ਆਪੇ ਲਏ ___ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥ 
ਆਪਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...(ਅਤੇ ਡਰ ਪ੍ਰਭੂ? ਆਪਣੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੀਂ (ਉਨਾ ਨੂ ਆਪਣੇ /ਵਲ) ਅਭੰਦ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਨ... 

ਗੋਪੀ : ਨੈ ਰ ਗੋਆਲੀਆ ॥ 
_ ਗੁਆਲਣ (ਜਮਨਾ) ਨਦੀ _ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਪਾਲ 

(ਅਘ ਸਰਝ ,ਇਆਪਕਤਾ ਕਰੜੇ ਤੱ'ਆਪ' ਨੰ ਯੰਕਲ ਦੀ? ਭੁਆਲਣ ਹੈ! ਸਮਨਾ ਨਦਾੰ ਹੈ? ਅਤੇ ਠੰਢਾ 
ਗੀ ਕ੍ਰੈਸਨ-ਕੱਪਾਨ ਦੀ 62.. 

ਰ ਤੁਧ (ਤਧ) ਆਪੇ, ਗੌਇ __ਉਠਾਲੀਆ ॥ 

ਤੂ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ___ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 

..ਤੱ' ਆਪ ਨੀ (ਘ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਗੱਵਰਧਨ ਪਰਕਤ ਦ0) ਹਰਤਾਂ ਭਰ ਰੱਠੀਂ ਹੈ... 

ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ . _ ਸਾਜਿਆ, 

ਤੂੰ ਆਪੋ __ਭੰਨਿ(&੭? ਸਵਾਰਿ(ਨਵਾਨ) . ਜੀਉ ॥੨੨॥ 
ਤੁਸੀਂ _ ਖ਼ੁਦਹੀ _ ਤੋੜ ਕੇ (ਫਿਰ) ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ,ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਤੂ ਆਪਣ) ਹੁਕਮ /ਫੈਚਾ (ਮੂੈਕਣਾੰ ਦੋ ਆਗ? ਡੰਡੈਅ ਭਾਵ ਸ਼ਗੀਰਾਂ ਨੂ ਸਾਸਟਾ ਹੈ? ਅਤੇ (ਫੋਰ ਆਪਣਾ 
“ਨ ਉਰ? ਆਪ' ਹਾੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌੜ (ੱਟਾ ਹ? ਅਤੇ (ਭਰ ਛੁਰਾਰਾ ਆਪਣਾਂ ਖੰਡਾ ਅਨੁਨਾਰ) ਨਾਲਾ-ਸਫਾਰ 

ਕੰ ਬਣਾ /ਟੈਂਟਾ ਹੰ” ਨ... 



ਜਿਨ(/ਨਨੂ) _____ ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) __ ਸਿਉ (ਨ£? ਚਿਤੁ (/ਓਤ)? 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ, ਹਿਰਦਾ 

.-/#ੈਨੂ' (ਹਰਨ-ਨਾਠਕਾਂ ਨੰ) ਸਤਗੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ /ਹਰਦਾ ਲੱਤਿਆ ਹੈ... 

ਤਿਨੀ, (ਨੂ?) ___ ਦੂਜਾ `ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ. ਦੂਸਰਾ _ ਪਿਆਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ ਅਥਵਾ (%ਗਲਆ ਨੂੰ? /“ਆਰ' ਕਰਨਾ ਛੱਡ /£ੱਤਾ ਹੈ... 

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ(ਲੱਤ) ਤਿਨ(/ਤਨੂ? ਪ੍ਾਣੀਆ, (ਪ੍ਰਾਣ ਆ? 

ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ਸਵਾਰਿ(ਸ਼ਵਾਰ) ਜੀਉ ॥੨੩॥ 
ਉਹ ਚਲਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ੮ ਸਤਿਕਾਂਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਣਾ 

_`...(%ਨੇਨ) ਲਾਵਾਂ ਲੀ /ਇੱਦਗਾੀਂ ਪਰਮਾਤਨਮ-ਲੰਤ' ਨਾਲ ਆਵੈੱਤਰ' ਹੈ ਨਾਂਦਾੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ' (ਮਗਸ਼ੇਸ਼ਰ ਲੰ ਭੰਦਨਾੰ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੱ` ਸ਼ਣਲ ਬਣਾ ਕੰ (ਛਲਿਵਗੀਂ ਟਰਗਾਹਾ ਨੂੰ? ਨਲ ਜਾਂਦੈ ਹਨ' ਜਨ. 

ਤੇਰੀਆ, (ਤਲਆ? ਸਦਾ ਸਦਾ __ ਚੰਗਿਆਈਆ(ਲੰਨਆਣਅ? ॥ 

..-(ਨ/ ਵਗਰੈਗੁਰੂ /? ਤੰਗੀਆਂ ਹਨੰਕਾਂ ਹਨੰਤਾ; ਭਾਵ ਸਫਾ ਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਨੀਆਣੀਆਂ ਨੂੰ. 

ਮੈ($? _ਰਾਤਿ(ਰਾਤ) ਦਿਹੈ(/ਟਹੰ? ਵਡਿਆਈਆਂ ॥` 

....ਨੰ? ਰਾਤਾ-/ਇਨ' ਵਡਿਆਉਦਾ ਰਹਾ ਹਾ ਭਾਣਾ ਉਨਾ ਟੀ /ਨੈਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਣਾ ਰ/ਹਿਂਟਾ ਹਨ. 

ਅਣਮੰਗਿਆ (ਅਣਨੰਨਆਂ? ਦਾਨ(ਟਾਨ) ਦੇਵਣਾ, 

ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਰ੍ ਰ੍ ਸ਼ੈਰਾਤ, ਦਾਨ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ _ 

ਕਹੁ _ ਨਾਨਕ, ਸਚੁ(੧6) __. _ ਸਮਾਲਿ(ਐਲ? __ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥ 
ਕਹਿ, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 



:>ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਸੱਸ਼ਾਰ' ਨੂੰ? ਦੱਸ (ਕੀ ।ਨਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ? /ਭੈਨਾਂ ਮੱਿਆਂ ਹੀ` (ਸਭੇ ਦਾਤਾਂ ਦ) ਦਾਨਾ 
ਸਦ ਹੀ ਉਤ ਨ ਦੀ ਨੱਭਾਲ ਕਰ ਜਹ ਭਾਵ ਉਨ ਨੂੰ ਸ਼ਟਾ /ਹੇਰਟੇ /ਵੈਲ' ਦਸ਼ਾ & ਰੱਲ 
ਸੰ / 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,((ਨਗੰਰਾਗ? ____ . ਮਹਲਾ (ਮਹਿਲਾ) ਪ(ਪੰਨਵਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ___ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਪੈ `ਮਾਇ, (੫7੬? ਮਨਾਈ।ਮਨਾਣੰ) __ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥ 

ਪੈਕੇ, ਡਿਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਸ(ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) __ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 

(ਸੰ ਆਪਣੇ? ਉਸ ਅਤੰਗੁਰੂ` ਦੋ ਚਰਨਾਂ ਤੋ ਡੰਗ ਕੰ (ਪ੍ਰੱਤਿਮ ਖੁਡੂ` ਨੂੰ? ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨ.. 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸ਼ਤਨੁਰ) ਪੁਰਖਿ(੪ਰ੨) ਮਿਲਾਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ `___ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ 

ਤਿਸੁ(/੬ਨ) ਜੇਵਡੁ (ਜੰਫਡ) ਅਵਰੁ (ਅਵਰ? ? _ਕੱਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸ __ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ __ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ ਠਹਿਰਾਉ 
ਹਉ” 

---(ਹਰ) #ਆਤਓਗੁਰੂ' ਨ (ਨਨ? ਅਕਾਲ ਨਲ ਨਾਲ ਲਾ /੬ੱਤਾ ਹੀ, ਅਸ ,ਨੱਡਾ (ਇਨ ਕੂਨਡਿ /ਇਚ? ਚੌਰ 

ਕੱਲੀ ਦੀ ਨਗਾੰ ਹੈ ਲੀ... 

ਗੋਸਾਈ(ਲੱਸ਼ਾਲੰ? ਮਿਹੰਡਾ __ ਇਠੜਾ ॥(/£6ੜਾ? 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ 

-.-ਧਰੱਤਾੰ ਦਾ ਆਲ਼ਕ' “ਰਸੰਡਰ' ਨੌਰਾ //ਆਰਾ-ਪ੍ਰਤਿਮ' ਹੈ... 

ਅੰਮ ਅਬੇ।(ਅੱਠੋ? ` ਥਾਵਹੁ (ਲਾਵਹੁ? ਮਿਠੜਾ ॥ 

ਅੰਮਾਂ, ਮਾਂ ਅੱਬਾ,ਪਿਓ ਤੋਂ, ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ 

(ਉਹ) ਨ ਅਤੇ /ਓ ਤੱ" ਦੀ #ਆਦਾ ਨਠਾਲ਼ ਗੰਠਆ ਹੀ... 

ਭੈਣ ਰ ਭਾਈ ਰ੍ ਸਭਿ।ਨਭ) ਸਜਣਾ, (ਸੱਜਣਾ? 

ਨਾਹੀ (ਨਾਨ? ਕੌਇ 
ਨਹੀਂ ਕੋਈ 
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.-#' ਭੰਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ /ਨੈੱਤਰਾਂ-ਦੱਸਤਾਂ (/ਵਲੱ ਹੈ/ ਵਹਿਗੁਰੂ /? ਤੋਗੇ ਵਰਗਾ ਕਣੀ ਦੀ ਨਗਾੰ' ਹੈ ਨ£.. 

ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ, ਸਾਵਣੁੰ (ਸਾਵਣ? ਆਇਆ ॥ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਉਣ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਆ ਗਿਆ 

---(ਹ/ ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ/? ਤੰਗੇਂ ਹੁਕਮ /ਵੈਚਾ ਹੀ ਨਠੂੰਣ ਦਾ (#ਲਾਪ' ਵਾਲਾ ਨੁਹਾਵਣਾ ਨਗਨ)? ਆ /ਨਆ ਹੈ... 

ਮੈਨ? ਸਤ ਕਾਂ _ ਹਲੁ(ਹਨ) ਜੋਆਇਆ ॥ 

ਖ਼ੁਦ ਸਦਾਚਾਰ __ਦਾ _ਹਲ ਜੋਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ 

...?. (ਨਾਮ ਦਾ ਲਤਾ ਕਰਨ ਲਈ?) ਸ਼ਦਾਜਾਰ ਵਾਲਾ ਹਲ ਲਤ /ਨਿਆ ਹ.., 

ਨਾਉ।(ਨਾ? ਬੀਜਣ ਲਗਾ(ਲਗਾਂ) ਆਸ ਕਰਿ, (ਕਰ) 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਉਗਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਉ=-1 

_ਹਰਿ(ਹੜ) ਬੋਹਲ ਬਖਸ(ਸਕਲ਼? ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥ 

_ ਪ੍ਰੰਭੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ `__ ਜੰਮਾ ਕੇ, ਉਗਾ ਕੇ __ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

-.-(ਹ/ ਵਗੰਹਗਾਰ / ੭” ਆਲਣੇ /ਹੋਰਟੇ ਰੂਪ ਐਤ' /ਏਚ? ਆਲ ਕਰਕ, (ਤਰ)? ਨਾਨ (ਦੀ ਫਨਲ)? ਛੀਜਣ 
ਨਨਆ ਹ? ਪ੍ਰਭੂ ((ਕੈਰਪਾ ਕਰਕ /ਏਲ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਏ? ਝੋਰਾੰ ਦੇ ਫੋਰ ਉਨਾ ਕੰ (ਨੰਨੂੰ? ਕ#਼ਠ ਦੋਨ:.. 

ਹਉ।ਟ੬ੰ? ਗੁਰ ਮਿਲਿ(#ਲ? ਇਕੁ (/ਏਕ) ਪਛਾਣਦਾ ॥ 
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ(ਪ੍ਰਭੂ) ਪਹਿਚਾਣਦਾ 

..-?" ਤਾਂ (ਆਗਣੇ? ਨਤਗੁਰ' ਨੂੰ` #ਲ ਕੰ (ਕੰਵਲ) ਏਕਾ ਪਰਮਾਤਨਾ ਨੂਂ. ਪ/ਹਿਲਾਣਣਾ_ਹ.. 

ਦੁਯਾ (ਏ&ਆ?) ਕਾਗਲੁ (ਕਾਜਲ) ਚਿਤਿ।/ਇ5) ਨ(ਨ? ਜਾਣਦਾ ॥ 

ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼, ਲੇਖਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ___ਸਮਝਦਾ, ਵਾਕਿਫ਼ ਹੁੰਦਾ 

... (ਇਕਾ ਪਰਸ਼ਾਤਨਾ ਤੱ” /ਏਲਾਵ? ਆਪਣੇ /ਹਰਦੀ /ਵੈਲਾ ਦੁਸ਼ਰਾ ਹੱਰ' ਕੱ ਲੰਡ ((ਲੈਖਣਾ ੭? ਨਗਾ` 
ਸਾਣਦਾ”.. ਰ੍ 

ਹਰਿ (ਨਗ) ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ , (ਲਾਏਓੰਨ) ਆ 

ਪ੍ਰਭੂ ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ___ ਕੰਮ, ਕਾਰਜ ਲਗਾਇਆ 



ਜਿਉ (ਨਉ? ਭਾਵੈ ਤਿੱਵੈ/$ਵ? __ ਨਿਬਾਹਿ ਜੀਉ ॥੩॥ 
ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ _ ਤਿਵੇ' ਹੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਓ __ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

.-ਪੈਰਨ਼ੈਸ਼ਰਾ ਨੰ (ਆ੫ ਹਾੰ ਮੰਨੂ ਨਨ ਲਖਣ ਦੋ? £ੱਕੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ /ਏਚ ਲਲਏਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

(ਨਨੇੜ ਲ?? ਦੇ ਵੀ (ਤਨ? ਲੱਨਾ ਲਗਣਾ 2, ,5ਵੇ ਂ (ਏਨੇ ਕਾਰਜ਼ ਨੂ? /ਨੈਠੇ ਠਾੜ੍ਹ /£ਥ ਨ£.. 

ਤੁਸੀ(ਤੁਨ? ਭੌਗਿਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥ 
ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ, ਮਾਣੋ ਛੱਕੋ, ਖਾਓ ਹੇ! ਭਰਾਵੋ 

,.-ਹੈ/ ਭਰਾਵ/ ਤੁਸੀ ਵੀ (ਮਰਸੰਸਰ` ਦੇ /ਏਸ਼ ਨ#-ਭੰਜ਼ਨ ਨੂੰ? ਡੱਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਆਣ... 

ਗੁਰਿ(ਨਰ? ਦੀਬਾਣਿ,(ਦੰਲਾਣ) ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ।ਪੌਹਾਣੰ£) # 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ _ _ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸਿਰੋਪਾਉ __ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ 

.-.,(ਨ%# ਲਪਣ ਕਰਕ? ਸਓਗੁਰੂ` ਨੰ ਰੱਲੀਂ-ਟਰਗਾਹ' /ਵਚ (/ਏੱਸ਼ਤ-ਆਣ' $? ਪੁਸ਼ਾਕ ਘਨਨਾ' /ਏੱਤ ਹੈ... 

ਹਉ (ਹੱ? ਹੋਆ ਮਾਹਰ (ਆਹਰ) ਪਿੰਡ ਦਾ, 
ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਰ, ਚੌਧਰੀ _ ਸ਼ਰੀਰ ਸੰਬੰਧਕ 

ਬੰਨਿ(ਡਨੂ ਆਦੇ(ਆਂਟੇ? _ ਪੰਜਿ(&? __ ਸਰੀਕ(ਨਗੰਕ) ਜੀਉ ॥੪॥ _ 
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ _ _ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਂਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

....(#ਨ #ੱਸ਼ਤ-ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ) ਨੰ' ਸ਼ਗੀਰ ਰੂਪਾਂ ਡੇ ਦਾ ਲੱਹਗੀਂ ਝਣ ਨਆ' ਹ£ ਅਤੇ (ਆਪਣਾਂ ਨਲਾੰ 
ਹੱਲ ਤਾਕਤ ਨਾਨ /£ਨ ,/ਡ' ਦੋ? ਪੰਜ ਡਗੰਕ (ਕਾ% ਥੁੱਠ ਠੰਡ ਆਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ) ਨੂ ਕੈ ਲੈ ਆੱਟੈ 
ਹਨ' ਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ` ਆਪਣੇ ਕਾਨੂ' /ਵਦ ਕਰ /ਨੈਆ ਹੈ ਨ... 

ਹਉ (ਹ£ੰ? ਆਇਆ ___ ਸਾਸ ਹਾ ਤਿਹੰਡੀਆ ॥ 
ਮੈ ਆ ਗਿਆ __ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ, ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਤੇਰੀ 

--੨(ਹ/ ਪਰਨੀਸ਼ਰਾ ਹੁਣ) #” ਤੰਗੀ ਝਰਣ' /ਵੋਚ ਆ ,ਨਆ” ਹਨ... 

ਪੰਜਿ(੫ਨ? ਕਿਰਸਾਣ ਿ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹਡਿਆ।(ਨਹਡਆ? ॥ 
ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ____ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _____ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੇਰੇ 

---(%ਤ' ਤੰਗੀੰ ਕਰਮਾ ਨਾਲ ਹਣ) ਪੰਜ ਸ਼ਾਨ, ਡਾਟ ਪਿ ਕਰਸ਼-/ਊਂ (6ੱਲ ਹੌਰ, 22; ਗੁਣਾ ਅਤੇ /ਨੱਨ) 
ਨੌਠੇ ਨਾਰ, ਕਾਲ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਡਾਵ' ਨੰਨੇ ਵੱਲ /ਵੂਲ ਹਨ (ਅਤੇ ਆਰਾ ਹੁਕਮ #ਨਟੇ ਹਨ)... 
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੫. ਟਰ ਆ ੧” 

ਕੰਨ (ਕੰਨ? ਕੋਂਈ ਕਢਿ(ਕ੪) ਨ(ਨਾਂ) ਹੰਘਈ, 

ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 

ਨਾਨਕ, ਵੂਠਾ ਘੁਘਿ(੪%) ਗਿਰਾਉ।/ਨਰਾ£ੰ) ਜੀਉ ॥੫॥ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਵੱਸਿਆ ਘੁੱਘ, ਸੰਘਣਾ ਪਿੰਡ, ਗਿਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਂਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੰਗੀ ਨਰਮਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ,ਏਹ ਪੰਜੇ ਸੋਨੇ ਅੰਸ਼ ਫੱਸ /ਫੈਲ' ਹੱਈ ਹੱਏ ਹਨ; &' ਈਨ੍ਹਾਂ ਚੰ? 
ਕੱਲਾ ਦਾ /ਲੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ (ਸ਼ੌਰੇ ਤੱ /£ਨਕਾਲਂ)? ਨਗਾੀੰ ਹੱ ਸਕਟ; (ਏਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਔੌਨੇ ਫੱਨ /#ਠ` ਹੱਣ 
ਕਰਕ, ਹੁਣ ਨੌਰਾ ਨਗੀਰ ਨ੫?) ,0ਡ (ਲੰੱਨਿਆਣੀਆਂ ਨਾਲ)? &੫-ਸੱਪਣਾਂ ਵੱਸ ,ਨਆ' ਨੰ ਨ£.. 

ਹਉ (ਹਉਂ? ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ(&”?) ਜਾਵਦਾਂ(ਜਾਂਵਟਾ? ॥ 

ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 

---(ਉਣ' ਤਾਂ ਨੰ ਛਲ ਤੋਨੇ ਲੁਕਰ' /ਵੈਲ ਤਣੇ ਤੱ? #ਟਕ, ਕਰਲਾਨ ਲਾਂਦਾ ਹ7.. 

ਇਕ ਸਾਹਾ(ਸ਼ਾਹਾ? ਤੁਧੁ(ਤ5) ਧਿਆਇਦਾ।ਨਆਇਦ) ॥ 

ਇੱਕੋ ਸਾਹ, ਸੁਆਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਧਿਆਉਂਦਾ 

--- (58) /ਏੱਕਾਂ-ਸਾਹ' ਹੱਕੇ ਭਾਵ /ਨੈਰੱਤਰ' ਤੰਨੂੱ` ਮਰਦਾ ਗਹੰਦਾ ਹ.. 

ਉਜੜੁ (ਉਜੜ? ਥੇਹੁ(ਝੌਗ) ਵਸਾਇਓ, 
ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

_ਹਉ(ਹਉ?) _ ਤੁਧ ___ ਵਿਟਹੁ(/ਵਟਰ? ਕੁਰਬਾਣੁ (ਕੁਰਕਾਣ) ਜੀਉ ॥੬॥ 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

--(ਹ/ #ਹਹਲਾ/ ਤੂ #7ਇਆਦਾੀ /ਵਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਠੋ? ਉੰਲੜੇ ਹੱਟ (ਸਗੀਰ ਨੂ੦$? /#ਡ ਨੂੰ (ਆਪਣਾ ਹਰਾ 

ਅਤੇ ਚੰਰਆਲਆਂ ਨਾਲ ,ਫਚ ਤੋ? ਆਕਾਣ ਕਰ (ਤਾ ਹ, (ਏਨਾ ਲਈ? ਨੌਂ ਤੇਰੇ ਤੱ ਕੁਰਬਾਨ; ਨਨਿਹਾਰ' 

ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਇਠੈ (£ਠੰ) ਰਸ ਧਿਆਇਦਾ।/ਨਆਆਦਾ? ॥ 

ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ 

---(ਹਣ ਤਾਂ ੭? /ਨੱਤ, ,ਨੈੱਤ' (ਆਖਣ? /#ਆਨੋ ਹਨੀ ਨੂ ਨ#ਰਦਾ ਗਹਦਾ ਹਾ”... 
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ਮਨਿ(ਮਨ) ਚਿੰਦੀ,(/#ੰਟੰ? ਸੋ ਫਲੂ(ਫਲ) ਪਾਇਦਾ।ਪਾ2ਦ? ॥ 

ਮਨ ਵਿਚ ਚਿੰਦੇ, ਇੱਛਤ ___ਉਹੀ __ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ 

...ਮਨ ਫ਼ਲ (ਨਿਹੜਾ ਦੀ ਛਲ? /ਓਤਵਦਾ' ਹੱ ਉਂਹੰ ਛਲ ਪ੍ਰਾਪ
ਤ ਭਰ ਲੰਦਾ` ਹਾਂ... 

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ , (ਸ਼ਵ/ਨਿਆਨ? 

ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

ਲਾਹੀਅਨੂ (ਲਾਨੰਅਨ? ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ (ਡੱਕ) ਜੀਉ ॥੭॥ 

ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਐਲੀ ਐਰਪਾ ਹੱਲੀੰ ਹੈ ਨ ਵਾਹਗੁਰੂ ਨੰ ਗੋਰੇ? ਆਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ' /ੱਤੋ' ਹਨ; #ਤ ਮਨ ਦੀ
ਆ 

ਸਾਲੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ #ਟਾ /ਟੱਤਆਾ ਹਨ ਸੰ... 

ਮੈ(ਨ? ਛਡਿਆਂ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥ 

...(ਨ% ਦੀ ਊ੍ਪਤਾੰ ਕਰਕੇ ਬਨ? ਮੰ” ਸਭਾ (ਇ/ੈਆਵ?) ਧੰਧੈ ਛਡ /ਏੱਤ ਹਨ... 

ਗੋਸਾਈ।ਨੱਸ਼ਾਲੰ? ਸੇਵੀ(#ੰਵ? ਸਚੜਾ ॥ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਭੂ! ਸੇਂਵਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) 

....(ਅਤ ਰਨੰਸ਼ਾ) ਸ਼ਦਾ ਆਝਰ` ਪਰਸੌਸ਼ਰ' ਗੱਸ਼ਾਈੀੰ' ਨੂੱ` ,ਨੈਮਰਾ ਗ/ਹਿੰਦਾ` ਹਾ... 

ਰ ਨਉ (ਨ? ਨਿਧਿ(ਨੋਧ) ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਨ)? ___ ਹਰਿ, (ਹਰ) 

ਨੌਂ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ 

ਮੈਨ? ਪਲੈ ਬਧਾ ਛਿਕਿ(ਛਕ? ਜੀਉ ॥੮॥ 

ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ __ ਕੱਸ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ _ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਅਰ ਦੇ ਨ ਖ਼ਕ਼ਰੀਆਂ ਤੱ ਵੀਂ ਉੱਤਅ, ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਨ ਰੂਪਾਂ ਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਬੰ 

ਆ ਹੈ... 
ਰ 

ਮੈਨ? ਸੁਖੀ(ਨੁ#? ਸੁਖੁ (ਨ) ਪਾਇਆ ॥ 

ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ 
4੭ ੨੨ 
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...ਨੀ" ਨੁੱਛਾਂ ਟੇ ਨੁੱ (ਨਨ-ਨੁੱਡੇ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ /ਨਆ ਹੈ... 

ਗੁਰਿ(ਨੁਰ? ਰ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਨ? ਸਬਦੁ (ਸ਼ਝਦ) ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ 

.-.(ਕ੬ਕ) ਨਤਗੁਰੂ' ਨੰ (ਸੇ? /ਨਰਦੇ ਅੱਟਰ (ਕਰਤਾ 2/ਰਲ' ਏੋ? ਸ਼ੜਟ' ਟਾ ਵਾਲਾ ਕਰ /ਏੱਤਾ ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰਿ(ਨਤਨੁਰ) ਪੁਰਖਿ, (੫੦੦) ਵਿਖਾਲਿਆ, 

ਸਤਿਗਰੂ ਨੇ _ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰ੍ ਵਿਖਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

ਮਸਤਕਿ(#ਸ਼ਤਕ)? _ ਧਰਿ (ਹਰ? ਕੈ ਹਥੁ(ਹ#) ਜੀਉ ॥੯॥ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਰ, ਰੱਖ ` ਕੇ ਹੱਥ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...ਸੰਗੁਰੂ' ਨੰ ਗ਼ੌਰ #ਸ਼ਤਕਾ ਤ (ਆਪਣਾ? ਹੱਝ ਹਰ ਕੰ (ਨੌਨੂ? ਅਕਾਲ ੪ਗ#' ਦੇ ਟਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ /ਟਤੇ ਹਨ 
ਲਹ .. ((੮$ 

ਮੈਨ? ਬਧੀ(ਸੱਨ) ਸਚੁ(ਨੱਓ) ਧਰਮ __ਸਾਲ(ਸ਼ਾਲ) _ਹੈ ॥ 

ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਬਣਾਈ. ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ____ ਧਰਮ __ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

(28 ਭਲਾਂ ਹੁਣ) ਨੰ ਸਦਾ ਅਨੇਰ #ਰਨੈਸ਼ਰ` ਛਾ ਹਰ#' ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਭਾਠਾ ਭਾਵ ੪ਠ/ਸਾੰ ਸਲ/#ਤ' ਕਰ 
/ਏੱਤਾ' ਹੈ... 

ਗੁਰਸਿਖਾ(ਨਕਨਆਾਂ) ਲਹਦਾ।ਲੱਟਾ? ਭਾਲਿ(ਡਾਲ) ਕੈ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲੱਭਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਭਾਲ ਭਾਲ , ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ 

--(ਉਸ਼' ਧਰਨਸ਼ਾਲਾ /ਵੋਚਾ ਧਰਨ ਦੀ ਕਨਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈਂ ਨ? ਨੁਗਨਖਾਂ ਨੂੰ` ਟੱਲ ਟੱਲ ਕੇ ਲੱਭਆ ਹੈ... 

ਪੈਰ ਧੋਵਾ(ਹੰਦ? _____ ਪਖਾ(8੭ _ ਫੋਰਦਾ, 
__ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹਵਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਝੱਲਦਾ 

ਤਿਸੁ/ਤਸ) _ ਨਿਵਿ(/ਨੋਵ) _ ਨਿਵਿ(/ਨੋਫ) ਲਗਾ(ਨਗ? ਪਾਇ (੫੬) _ ਜੀਉ ॥੧੦॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ _ ਲਗਦਾ ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

(ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਲ (ਚ ,ਉਆਜੇ ਉਰ ਦ? ਭਰਨ ੱਝਾ ਹੱ ੪ ਲਲਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਨ (ਖਰਸਦਾ ਰਾ ਹਟਾ ਹਾ) ਨ£.. 
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ਸੁਣਿ(ਨਣ) ਗਲਾ, (ਨਾਂ) ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ 

ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਤਾਂ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 

_...(ਲੱਕਾਂ ਕੱਲ” ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਫੰਡਿਆਈਂ ਦੀਆ? ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ' ਸੁਣ ਕੰ (ਜਿਹੜਾ ਫ? ਆਉਗੁਰੂ ਕੱਲ 
ਪ/ਨਿਆ ਹੈ... 

ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਦਾਨੁ(ਦਾਨ) ਇਸਨਾਨੁ (/ਏਸ਼ਨਾਨ) ____ਦਿੜਾਇਆ।£ੜੁਾਆ? ॥ 
(ਪ੍ਰਭ) ਨਾਮ ਦਾਨ (ਭਾਵ ਵੰਡਣਾਂ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰਤਾ) __ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਇਆ 

.--(%9ਗੁਰੂ' ਨੇ ਓਸ ਨੂੰ ਖਰਲੰੈਲ਼ਰ ਦੋ? ਨਾਲ (ਦਾ ਮਰਨ), ਟਾਨ' (ਭਾਵ ਫੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਾਲ) ਅਤੇ /ਏਸ਼ਨਾਨ 
(ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ” /ਨਰਮਲ ਗਹੇਣ ਟੰ ਨੰ?) ਤੂ ਕਰਵਾ /ਏੱਤ ਹਨ... 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਮੁਕਤ (#ਕਤ? ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ, (ਸੰਨਾਰੜਾ? 

ਸਾਰਾਂ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ 

ਨਾਨਕ, ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ(ਚੜੂ? ____ ਜੀਉ ॥੧੧॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

-<ਓ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਨ#' ਦੀ ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤਗੁਰੂ' ਨੰ? ਨਦਾ-ੇਰ' (ਪੁਤ ਦ? /ਕੈਸ਼ਤਾੰ /ਫੈਲ ਸਫ਼ਾਰ ਕਰਵਾ 
ਕੰ, ਸਾਨ ਸੰਸਾਰ (ਨੂੰ #7ਇਆਦਾਂ #ਕਾਰਾਂ ਣੈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੱ? #ਕਤ' ਕਰਵਾ /ਇੱਤਾ ਹੈ ਲ?/ 

ਸਭ __ਸ੍ਰਿਸਟਿ(/ਉਸਟ) ਸੇਵੇ, __ ਦਿਨੁ (/£ਨ) ਰਾਤਿ(ਰਾਤ) ਜੀਉ ॥ 

ਸਾਰੀ _ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਮਰਦੀ _ਦਿਨਸ ਰਾਤ _ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

---(ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਨ/? ਨਾਗ ਉਠਣ (ਆਪ ਨੂੰ? /ਇਨ-ਰਾਤ ,ਨਮਰਦਾਂ ਹੈ... 

ਦੇ ਕੰਨ ,(ਕਨ) ਸੁਣਹੁ __ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਟਾਨ) ਜੀਉ ॥ 

ਦੇਕੇ __ ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

....ਨੰ ਨੇ/ ਫਹਗੁਰੂ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਰੇਆਂ ਦ$) ਅਰਣਾਲ ਕੰਨ ਦੋ ਕੰ, ਭਾਵ /ਨਆਨ' ਨਾਲ ਸ਼ਰਫਣ ਕਰ ਜਨ... 

ਨੋਕਿ (ਨਕ) ਰ੍ ਵਜਾਇ ___`_ ਸਭ `ਡਿਠੀਆ, 

ਠੋਕਰ ਲਗਾਕੇ ਵਜਾ ਕੇ __ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ 

`ਤੁਸਿ(ਤ੭ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ(ਨਏਅਨ) ਫਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਹੀ __ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਛੁਡਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਾ __ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 



੨੬> ਦੈ ੧੮੪੭ ੧੭ ਹੀ ੯--- ੪੦ ਲਓ ਉਰ " ਰਲ 0, ੩੭ 1 ਖੱ# <&੨ 
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ਨ ੨੩ ਅੰਕ ੭੪ ਰੀ - << "ਪਰ ਛੂ ਹਾ 

(੪੬? ਸਕ ੧੫੦ 2” ਪਿ? 

.-(ਨ? ਠੰਕ' ਵਨਾ ਕੰ ਨਾਗ (ਦਨਆ) ਦੋਖ-੫ਰਸ਼ ਲਈਂ ਹੈ. (ਆਧਣੇ ਆਖ ਕੱਠੀ ਕੁਝ ਨਗ ਕਰ` ਸਕਣ? 
58) ਤੁਲ ਆਮ ਨੰ (ਆਪਣਾਂ ਕੋਰਾ ਕਰਕੇ, #ੱਸਾਰ ਦੇ ਆ/ਇਆਵਾਂ ਭੰਹਨਾਂ ਤ? /ਕਤ' ਕਰਵਾ ਲੰਦੋ ਹੱ ਨ.. 

ਹੁਣਿ,(ਨਣ? ਹੁਕਮੁ (ਨਕ) ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ 

...ਉਣ' #ਹਰਵਾਨ (ਅਕਾਲ &ਜ8) ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆ ਹੈ... 

ਪੈ, ਕੋਇ _ਨ।ਨਾ? ਕਿਸੈ ਰਵਾਣਦਾ ॥ (ਰੰਛਣਦਾ) 

ਪੈ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਕੇ _ਕੋਈ ਨਹੀਂ ` ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦਾ _ 

--ਕੱਈਾ ਦਾ ((ਵਕਾਗੀ /ਭਰਤੀਆਂ ਼ੱਰ' ਪਾਕੇ ਭਾਵ ਦੜਾ ਪਾਕ) /ਕੈਸੋ ਨੂੰ” ਦੱਲ ਨਟ ਕਰਦੀਆਂ... 

ਸਗ ਸੁਖਾਲੀ ਢੁਠੀਆ, (ਫ5ਂਆ? 
ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ਼ਦਾਈ ਰ੍ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ 

ਇਹੁ (/£ਹ? ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੂ (ਰਾਜ) __ਜੀਉ ॥੧੩॥ 

ਇਹ (ਕਾਇਮ) ਹੋ ਗਿਆ _ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ _ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਂਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

--ਸਾਗਾਂ (ਲੱਕਾਣ?) ਠੱ#-ਭੂ/ਰਵਕਾ ਵੱਸੇ ਰਨੀ ਹੈ, /£ਹਂ (/ਨਿਹ? ਹਲ ਭਰਿਆ ਰਾਲ-ਭਾਨ ਕਹ£ਮ' ਹੱ 

ਜਿਆ ਹੈ ਸਨ. 

ਝਿੰਮਿ/%) ਝਿੰਮਿ(/%) ਮਾ ਵਰਸਦਾ ॥ 
ਨਿਮ੍ਹਾਂ, ਮੱਠਾ _ ਨਿਮ੍ਹਾਂ, ਮੱਠਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 

--. (ਹਰੈ /ਨੈਰਦੇ /ਵੈਚਾ ਪ੍ਰਡੂ-ਨਾਲ ਛਾ? ਨੈਨਾ ਨੈਨਾ ਅਤ ਵੜੂ` /ਨੈਹਾ ਹੈ... 

ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ(ਲੰ) ਖਸਮ ਰ ਦਾ ॥ 
ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸੰਬੋਧਕ 

... (ਸੈ ਤਾਂ ਬੱਸ) #ਸ਼ਸ਼' (ਪਰਠੂ? ਦਾ ਲੁਲਹ2ਆ ਹੋਇਆ ਨੰ ਛੱਲ /ਰੈਠਾ ਹ.. 

ਬਹੁ ਮਾਣੂੰ (ਆਣ? ਕੀਆ ਤੁਧੁ(ਤਹ? ਦੀ 

ਉ 



ਆਪੇ ਪਾਇਹਿ(੫2ਇ? __ਥਾਇ।ਲਾ£? ਜੀਉ ॥੧੪॥ ਤੂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਏਂਗਾ _ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

(64 #ਹਹਿੜ ਨ/) ਨੰ ਤੋਲੇ ਉੱਤੇ ਝਹੁਤ' ਆਣ ਕੰਤਾ ਹੈ. (ਅਤੇ ਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,ਕ' ਤੂੰ ਨੰਨੂੰ? ਆ੫ ਹੰ 

ਠਾਂ-/ਨੈਰ ਪਾ ਛਦੇਨਾ ਭਾਫ' ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਲੇਲਾ ਨ... -.! 

ਤੇਰਿਆ।ਤ/6ਆਂ) __ਭਗਤਾ, (ਭਗਤਾਂ? ਗੁਖ(ਡੱਖ? __ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 

ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਲੋਚਾ, ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

...(ਹ/ ਪ੍ਰਹੂ/? ਤਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂ” ਤਾਂ ਸ਼ਦਾ ਤੋਰੇ ((#ਲਾਪ' ਦਾ 20 ਡੁੱਡ ਲਗਾ ਗਹਿੰਈੰ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਠ? ਲੋਚਾ ਰ੍ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਹਰੀ (ਪ੍ਰਭੂ) ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮੇਰੀ 

....(ਨੰ£) ਨਗਾਂ ਲ. ਮੰਗਾਂ ਦਾ £ਹ /੬ਛਾ ਮੂਲੀ ਕਰ /ਏ6ੰ ਸਨ. 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ(ਦਰਨ) ਸੁਖਦਾਤਿਆ, 
ਦੇਵੋ ਦੀਦਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ 

ਮੈਨ? _ਗਲ ਵਿਚਿ(/ਵਚ) _ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥ 

ਮੈਨੂੰ __ਗਲੇ __ ਵਿਚ ਲਓ __ ਮਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

`_...ਨ/ ਨੁਖ਼ਟਾਤੇ (ਨਹੰਹੇੜ ਜੰ/ ਮੰਨੂ ਆਪਣਾ)? ਟਰਸ਼ਨ-ਦੀਟਾਰਾ ਝਲਸ਼' /£ਓ; (ਨੱਟੜੀਆਂ ਬੋਨਤੀਆਂ ਹਨ? ਮੰਨੂ” 

ਤੁਧੁ(ਭ£) ਜੇਵਡੁ (ਜੋਵਣ? ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨਨ? ਭਾਲਿਆ ॥ 

ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ 

.-. (ਦਾਗੰਹਗੁਰੂ' ਜਨ? ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ (ਵੱਡ? ਹਰ ਕੱ ਨਗ" ਲੱਭਿਆ... 

ਦੀਪ __ ਲੋਅ ਪਇਆਲਿਆ ॥ 

ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡ _ ਲੋਕ, ਤਬਕ ਪਾਤਾਲ ੭ 64; 

(ਪੰਡ? ਤੂੱ` ਦਾ ਲੰਘਾ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ /ਵਠ ਭਾਫ ਹਰ ਲਕ੍ਹਾ /#ਆਪਕ' ਹੈਂ-.. 
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ਭੂੰ ਥਾਨਿ(ਕਾਨ? ਥਨੰਤਰਿ(ਕਨੱਤਰ? ਰਵਿ(ਰਵ) . ਰਹਿਆ, 
ਤੁਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ/ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾ, ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈੱ 

ਨਾਨਕ, ਭਗਤਾ (ਭਗਤਾਂ? ਸਚੁ(ਸੱ) ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ) ਜੀਉ ॥੧੬॥ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ __ ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਸਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਤੂ (ਨਭਨਾ? ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾ /ਉਹਾ ਹੈਂ? ੭ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕੰਵਲ ਸਦ-ਸਕੈਰ 
(ਖਰਮਾਤਨਨ) ਦਾ ਹੀ ਇਟ-ਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਲੀ“ 

ਹਉ(ਹ£? ਗੋਸਾਈ(ਲੱਨਾ) ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ॥ 
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੰਬੰਧਕ _ ਲਾਡਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ/ਘੁਲਾਟੀਆ 

੭ (ਆਪਣ) #ਆਲ਼ਕਾ' (ਵਹੰਹੇਗੁਨੂ? ਦਾ ,ਨੈੱਕਾ /ਨਹਾ ਲਾਡਲਾ ੫/ਹੈਲਵਾਨ ੭. 

ਸੈ(ਨ? ਗੁਰ __ ਮਿਲਿ(ਨਨ) ਉਚ __ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥ 
ਖ਼ੂਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗਰੂ _ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਂਗ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 

`____ ਪਗੜੀ ਦਾ ਲੜ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਤੁਰ੍ਹਾ 

..(ਪਠ? ਸੁਰੂ ਦੇ #ਲਾਪ ਨਾਲ (ਹੁਣ ਥਾਗ਼ਾਂ ਨੱਤ ਕੋ? ਉੱਚੇ ਛਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਂ ਉਆ ਹਨ... 

ਸਭੁ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਗਠੀਆ, . 
ਸਾਰੀ ___ ਹੋ ਗਈ ਬਰੀ ਪਗ __' ਇਕੱਤਰ 

` ਦਯੂ(੬ਲੰ) ੪ ਬੈਠਾ _ਵੇਖੈ ਆ ਜੀਉ ॥੧੭॥ 

ਕਰਤਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ _ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...(ਸੰਨਾਰ ਰੂਪਾਂ ਅਖਾੜੇ? /ਚ ਸਭਾ /ਛਡ ,£ਕਠੰ ਹੋਂ ਨਈਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਦ ਆਪ ਭੰਨੇ ਹਾ 

(ਤਲ ਖੱਡ ਵਖ ਜੀ. 

ਹ ਰ ਰ 
ਹ ਵਾਤ ___ ਵਜਨਿ, (ਵਲਨ? ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ।(ਡੋਗੰਆਂ? ॥ . 

ਮਹ ਨਾਲ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਛੋਟਾ ਨਗਾਰਾ ਤੂਤਣੀਆਂ_ _ 

..(ਘਓੈਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਨ ਨਈਂ ਅਖ ਐਡ ਨਲ) ਫੜ ਨਕਲ ਅਤੇ ਵਲ ਰ 
ਟਰ ਰਹੋ ਹਨ:.. 
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ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ (ਲੇਟ) ਫੇਰੀਆ।ਫੌਗੰਆਂ) ॥ 
ਪਹਿਲਵਾਨ, ਘੁਲਾਟੀਏ __. _ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਆਕੇ __ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਗੇੜੇ, ਫੇਰੇ 

(ਅਠ ਲਣਾੀੰ /ਤ ਆਰ) ਪਹਿਲਵਾਨ (ਅਥਾੜੇ /ਵੋਜ) ਆਕੇ (ਅਸ਼ਾੜੇ ਦੇ? ਗੜ ਕਛ ਰਹ ਹਨ... 

ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ(ਜ) ਜੁਆਨ ਸੈ, (ਨ? 
ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਢਾਹ ਲਏ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਲਵਾਨ ਮੈਂ, ਖ਼ੁਦ 

ਗੁਰ, ਬਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ(ਕੰਡ) ਜੀਉ ॥੧੮॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਪੜਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

..- (ਸੱਦੇ ਮੰਰੂ` ਮਨ? ਅਤਗਰੂ' ਨੰ (ਨੰਗ? ,ਨਠ ਤੇ ਛੜਾ ਝਲਠਆ ਤਾਂ 5 ਪਨ _ਨੁਆਨਾਂ (ਕ% ਕੁੰਟ, 

ਲੰਡ, _#ਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆ/ਦਕ' ਨੂੰ? ਟਕਾ ੫ਟਕਾ ਕੰ ਆਰਕੇ ਢਾਹ /ਲਆ ... 

ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥ 

(ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਾੜੇ ਵਿਚ) ਸਭ ਲੋਗ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੌਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ... 

ਘਰਿ(੫ਰ) ਜਾਸਨਿ,(ਲਾਸ਼ਨ) ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥ 

ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਰਸਤੇ ਵਟਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਗਨ ਲਾਣ' ਭਨਿਆ, ਆਂ ਆਪਣੇ? ਵਖ ਵੱਖ ਰਲਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਣਗੇ (ਭਾਵ ਆਹ ਆਪਣੇ 

ਅਤ ਰੋ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਰੱਰੀਆਂ ਨਨ ਉਡਾ ਪੰਜ. 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਗਰ8੪) .. ਲਾਹਾ ਲੈ. ਗਏ, 

ਮਨਮੁਖ (ਨਨ? ਚਲੋ __ ਮੂਲੁ (੭ਲ) ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥ 

ਮਨਮੱਤੀਏ, ਬੇਮੁੱਖ ਗਏ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

...ਸਤੰਗੁਰੂ` ਛੇ ਸਨਨੁੱਡ ਗੰਠੇਣ ਵਾਲੰ ਤਾਂ (ਨਾ ਦੇ ਵਣਜ ਢਖਾਰ ਨਾਲ ਨੰਨਾਰ 2? ਨਫ਼ਾ ਕਲਾ ਕੰ ਲਏ, ਪਰਾ 
_ਨਮੰਤ ਡਾਵ ਗੁਰ ਤੋ ਬੱ (ਆਪਣ?) ਅਸਲ ਨੰ. (ਵ). ਲੱ ਫਹਨਿਗੁਰ ਨੰ ਭਲਾਂ ਨ? ਨੁਆ' ਲੇ ਟਨੀਆਂ 

ਰ 5” ਗਲ ਹਨ ਨਨ. 



ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ(/6ਹਨਾਂ? 
_ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਨਕਸ਼ਾਂ, ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਗੈਰ 

...(ਹ/ ਪੂਡੂ/ ਭਾਵੇ) ਤੂੱ` (ਸੱਲਾਰ ਏ? ਰੱਲਾਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਗਠਤ' ਹੰ?.. 

ਹਰਿ। ਹਰ) ਦਿਸਹਿ,।/ਇਸ? ਹਾਜਰ ਹਾਜ਼ਰ? ਜਾਹਰਾਂ।ਜ਼ਾਹਰਾ? 

ਹਰੀ _ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੌਜੂਦ, ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪਰਗਟ 

(ਪਰ ਐਫ ਦੀ £ ਵਰ! ਤਰ? ਤੋਂ ਣਾ ਕਰ ਨਰ ਆ. 

ਸੁਣਿ(ਨਣ? ਸੁਣਿ।ਨਣ? ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ , (/ਨਆ/ਏਟੇ) 
ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ, ਸਿਮਰਦੇ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ(/ਨਣਤਾਸ)? __ ਜੀਉ ॥੨੦॥ 

ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ ਰੰਗੇ, ਲੀਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 

ਰ੍ ਤਤ ਨਿਤ (ਤੰਗੀਆਂ ਵਡਆਲੀਆਂ ਨੂੰ) 
ਨੁਣ ਨੁਣ ਕੰ ਡੌਰਾ #ੰਮਰਨ' ਕਰਜ਼ੇ ਗਹਂਦਿ ਰਨ:.. 

ਮੈ।#? ਜੁਗਿ(ਨੁਨ? ਜੁਗਿ(ਨਨ) ਦ੍ਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥ 
ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ, ਗੋਲੀ, ਬਾਂਦੀ 

-..ਹੈ“ ਤਾਂ ਨੂਨਾਂ ਨੁਨਾਂਤਰਾਂ ਤੱ ਕਰਤਾ ਪਰਸ ਦੀ (/ਸੈਮਰਨ ਭਗਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ? ਗੱਲ ਹ੧.. 

ਗੂੁਰਿ(ਨਰ) ਕਟੀ `__ਮਿਹਡੀ(ਨ੦8?) ਜੇਵੜੀ ॥ . 

ਸਤਿਗਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ, ਫ਼ਾਹੀ 

,--ਸਓਗੁਰੂ ਨੰ (ਗਹੈਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਮੌਲਾ #ਭ2ਆਵਾੰ /ਏਕਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਧਨਾਂ ਵਾਲ)? ਗੱਲ ਕੱਟ /ਇੱਤ 6... 

ਹਉਂ (ਹਉਂ? ਬਾਹੁੜਿ/ਡਾਨੜ) __ ਛਿੰਝ __ ਨ(ਨ$ ਨਚਊ, (ਨੱਚਊ? 

ਨਾਨਕ, ਅਉਸਰੁ(ਅਨੰਸ਼ਰ/ __ ਲਧਾਂ (ਲੱਧਾ) ਭਾਲਿ(ਭਾਲ) ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥ 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਅਵਸਰ, ਮੌਕਾ ____ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਿਕ ਸ਼ਬਦ 



,..ਹ/ ਨਾਨਕ / (ਹੁਣ ਕਲੀ ਵ? ਦੁੜਾਰਾ ਨੰ (ਇਸ ਸੰਸਾਰ)? ਅਨਾੜੇ /ਚ' ਨਗ ਨੱਚਾਂਨ, (ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਨੰੜ /ਵਜ਼ ਨਗੀੱ' ਪਵਨ), ,ਕਉਜੈ' ਹੈ (ਤਾਂ ਲੰਵਨ ਰੂਪ ਚ ਤੇਗ ਝੱਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ) ਅਉਂਸ਼ਰ' ਝੁੱਡ , 

ਕੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ' /5ਆ ਹੈ ਲ£/ 

੨੯ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ੧੮ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰ ੩ 

੧ਓਂ?2ਕ ੬%ਕਾਨ) ਸਤਿ(#ਤ) 
ਇੱਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। __ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੂਸਾ) 
ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) - ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ) ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਕ' ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਰੀਰਾਗੂ, (/ਨੀੰਰਾਨ? ਮਹਲਾ ।#/ਹਿਲਾ? ੧,(੫/ਹਿਲਾ) 

'ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪਹਰੇ, (੫) .. ਘਰੁ (ਘਰ? ੧(ਘਟੈਨ? ॥ 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ___ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾ 

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ (ਓਰ? _. _ਰੈਣਿ(ਰੰਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
`_ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ _ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ __ 

ਹੁਕਮਿ(ਹੁਕਮ? ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ(ਲਰਭਾਸ? ॥__ 
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕ -ਟਿੱਕਿਆ : (ਮਾਤਾਂ ਦੇ) ਗਰਭ ਵਿਚ 

...(ਛਨੀਆਂ /ਏਚ ਗੰਰੈ-ਨਆ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਈ, #ੱਜਣਾ/ ,ਓਦਲਾੰ ਰੂਪਾਂ ਰਾਤ ਦੋ “ਹਲੇ ਹੈ /ਵੈਲ; 

` ਤੂੰ (ਕਰਤਾ #ਰ# ਦੋ? ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਾਤਾ ਦੇ? ਨਰਭ' /ਏਰ ਆਕੰ` /ਟੋਕਟਾ` ਹੰ:.. 

| ਉਰਧ _ਤਪੁ(੩੦) _ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤ੭ __ਕਰੇ, _ ਵਣਜਾਰਿਆ ___ ਮਿਤ੍ਰਾ 
ਉਲਟਾ, ਪੁੱਠਾ ਤਪੱਸਿਆ _ ਅੰਦਰ, ਵਿਚ ਕਰਦਾ __ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 
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ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਸ਼? ॥ 

ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਤਰਲੇ 

---(ਉਨਆ /ਫੋਚ ਗਓ-ਨਾ# ਦਾ? ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ, ਸੱਲਣਾ/ (/ਏਸ ਅਫਸ਼ਲਾ 5” ਕਤ ਹੱਣ ਛਲ /ਡਰ' 

ਤੂ ਤਾ ਦੇ ਨਰਭ) #ਚਾ ਓਲਟਾ' ਹੱਕ ਤੱਨੈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਪੂੁਡੂ? ਖਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੱਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੰ?., 

ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਨ) ਵਖਾਣੈ, _ 

ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਵਖਾਣਦਾ, ਕਰਦਾ 

ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ(/ਨਆਨ? ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥ 

..-£5ਾ' ਹੱਕੀ ਮਾਲਕ(ਵਨਹੈਗੁਰੂ) ਮਾਨ ਲਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ /ਨਆਨ' ਅਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (੪ਰਸ਼ੌਸ਼ਰ /ਵੇਚ) 
ਨਹਾ ਲਾਈ 2... 

ਨਾਨ? ਮਰਜਾਦੁ (ਮਰਜਾਦ) ਆਇਆ ਕਲਿ(ਕਲ) ਭੀਤਰਿ, ('ਡੰਤਰ? 

ਬਗੈਰ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ, ਵਿਚ 

ਬਾਹੁੜਿ (ਤਾੜ? ___ ਜਾਸੀ _ ਨਾਗਾ(ਨਲਾ? ॥ 

--- ਤੂਂ? ਝੰ-ਨਾਰੈਯਾਟਾ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਲਲੁਨ ਅਥਵਾ ਸੱਨਾਰ' /ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ 2, ਅਤੇ /ਫਰ' ਮੁੜਕ 

ਨਿਆਂ 2 (/ਏਸ' ਟੁਨੀਆਂ ਤੱ ਵਾਸ? ਚਲੋ ਲਾਂਦਾ ਹੰ?.. 

ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੜੀ ``` ਰੈ ਮਸਤਕਿ, (8ਸ਼ਤਕ? 

ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ __ ਚੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ̀ 

ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸਿ(੫ਨ) ॥ 
ਉਵੇ' ਦੀ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ _ 

---(5705' ਦੀ ਕਰਮ /#ਲਣ' ਵਾਲ? ਕਲਮ ਨਵੇ ਦਾ (ਜੀਟ' ਦੋ? ਅਲ਼ਤਕਾ ਤੇ #ੱਠਨ ਹੈ, (ਸੰਨਾਰ ,ਵਚਾ ਆਉਣ 

ਲੱਗਅ? /5ਵ' ਦੀ ਨੀ (ਜਵਿਨ ਦੀ ਮੂਲੀ ਉਸ ਦੋ? ਕੱਲ ਜੁੰਟੀਂ ਰੈ... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, _ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਹਰੈ ,(੫/6ਰੰ? 

ਕਹਿ, ਆਖ਼ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! _ ਜੀਵ! ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 
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ਹੁਕਮਿ (ਹਕਨ? ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ(ਨਰਭਾਨ? ॥੧॥ 

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟਿੱਕਿਆ (ਮਾਤਾ ਦੇ) ਗਰਭ ਵਿਚ 

...ਨੇ/ ਨਾਨਕਾ? (ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਣਜਸਰਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੇ /ਕੈ /#ੱਦਲਾੰ ਰੂਪ ਰਾਤ ਦੇ ਘਨੈਲੇ ਪਹਰ /€ਚਾ ਤੂ (ਕਰਤਾ 
£ਰਸ਼` ਦੇ?) ਹਕਨ# ਅਨੁਨਾਗ, (#ਆਤਾ 2? ਨਰਤ /ਏਲ' ਆਕੇ /ਟਕਦਾ ਹ?.. 

ਦੂਜੈ __ ਪਹਰੈ (ਪਰ? ਰੈਠਿ(ਰੌਣ) ` ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਦੂਸਰੇ _ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ _ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਵਿਸਰਿ।/ਵਨਰ) ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ (ਆਨ? ॥ 

ਭੁੱਲ, ਵਿਸਰ __ਗਿਆ ਲਿਵ, ਸੁਰਤ 

ਹੈ/ (ਗੰਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਫਣਨਾ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਾਗੀਂ ਦੱਸਤਾ/ (ਜਨਮ ਲੌਣ ਤੱ ਝਾਅਦ /#ੱਦਗਾੰ ਰੂਸ? ਰਾਤ ਦੇ 
ਦੂਸਰੇ ੪ਹਹਰ /ਏਲਾ (ਤੇਰ) #ਆਨ; ਭਾਵ ਸੁਰਤ /ਵੇਚ' (ਖ਼ਸਨ ਪ੍ਰਡੂ ਦੀ ਯਾ) /ਵੈਸ਼ਰ' ਲਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਹਥੋਂ ।ਹ) ਹਥਿ।ਹੱ5) ਨਚਾਈਐ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਾ, 

__ ਜਿਉ।ਨ) _ਜਸੂਦਾ(ਜ਼ਸ਼ਾ? ਘਰਿ(ਪਰ) __ ਕਾਨੂ(ਕਾਨੂ) ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ੋਧਾਂ, ਨੰਦ ਗੋਪ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ _ ਘਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ 

.--(ਨਰ-ਨਾਨ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ)? ਵਧਾਗੀ ,ੱਤ੍ਰਾ/ (ਜਨਮ ਤੱ ਭਾਅਦ' ਤੰਨੂੰ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ' ਝੁੱਕ ਕੇ 
ਨਲਾਹਏਆ ਅਤੇ /ਕਡਾਇਆ ਨਾਂਦਾ ਹੈ? /ਨੈਵੇ“ ਨ ਲਲੱਧਾਂ ਦੇ ਘਰ /ਏਚਾ ਨੰ ,ਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੱ` ਨਚਾਇਆ' ਅਤੇ 

ਹਥੋਂ ਹਥਿ।ਟੱ੪) ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤੁ (ਨੱਤ? ਮੇਰਾ ॥ 
ਮਾੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਆ 

.:.-(5£ ਪ੍ਰਾਣਾੰ/ (ਜਦੋ ਤੰਨੂੱ ਝਲਪਨ /ਫਲ) ਹੱੜਾਂ /ਵਲ' ਰੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੰ ਨਚਏਆ ਤੇ /#ਡਹਆ ਲਾਂਦਾ ਹ, 
ਤਾਂ (#ਸਾੀ /ਚ #ੰਫਾੀਂ ਹੱਠ) ਆਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ £ਹ ਅੰਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ... 

ਚੇਤਿ,(ੱਤ੭ ___ ਅਚੋਂਡ ______ ਮੂੜ ,;ੜ/ ਮਨ __ ਮੇਰੇ, 
ਯਾਦ ਵਿਚ (ਰੱਖ) _ ਬੇਖ਼ਬਰ ਬੇਸਮਝ, ਮੂਰਖ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 



ਮਰ << ਤਿਆਰ 

ਅੰਤਿ,ਅੰਤ/ ਨਹੀ।ਨ੦?) ਕਛੁ / ਕੱਡ ਤੇਰਾ ॥ 

..-ਹ/ ਪਰੇ ਝੌਸਲਰਾ ਅਤੇ ਨਰਸ #ਨਾ/ (ਹਲੋਰਾਂ? ਯਾਦ ਰਨ; ,ਕ' (ਸੱਨਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਨਆ?) ਅੱਤ ਨੂ ਤੋਗਾ 
ਕਈ ਵਾਂ ਨਠਾੰ` ਹੈ... 

ਜਿਨਿ।ਨੈਨਹ? ਰਚਿ(ਰਨ) ਰਚਿਆ, _ਤਿਸਹਿ(£ਸ਼ਨੈ? _ਨ।ਨ) _ ਜਾਣੈ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ __ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ___ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ 

ਮਨ ਭੀਤਰਿ। ਭੰਤਨ? ਧਰਿ। ਹਰ) ਗਿਆਨੁ/ਨਆਨ? ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖ, ਟਿਕਾ ਬੋਧ, ਸਮਝ 

...(7/ ਪ੍ਰਾਣ) ਨਸੇ ਨੰ (ਤੇਲ? ਰਲਨਾ ਰਲਾ ਹੈ (ਤੂ ਆਪਣ? ਮਨ /ਚ ਨਆਨ-/ਨਆਨ' ਲਗਾ ਕੂ, ਉਨ 

ਹੂ. ਨੰ ਨਹ ੪ਛਾਣਦਾ?... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ,(੫/ਹਰੰ? 
ਕਹਿ, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 

ਵਿਸਰਿ।/ਏਸ਼ਰ) ਗਇਆ ਧਿਆਨੁ ।/ਨਆਨ)? ॥੨॥ 

.--5/ ਨਾਨਕ / (ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਣਜਾਰਰਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਨ ਲੀਂਵ (ਨੂੰ /ਇੱਟਗਾੀ ਰੂਘੀਂ ਰਾਤ ਦੋ? ਟੂਸ਼ਰੇ ਹਜ /ਵੋਚਾ 
ਆਕੇ (ਰਜ਼ਨਹਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰ#' ਣਾ? /ਨਆਨ /ਵਸ਼ਰ ਆ ਹੈ... 

ਤੀਜੈ __ ਪਹਰੈ /੫/ਹਰੰ) ਰੈਣਿ। ਰੋਣ? ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਤੀਸਰੇ _ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ।ਨ$ਂ? ਚਿਤੁ(/#ਤ) ॥ 

ਦੌਲਤ ਜੁਆਨੀ ਨਾਲ ਮਨ, ਸੁਰਤੀ 

7 (ਹ/ਰ-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਧਾਗੀ ਦੱਲਤਾ/ (/ਇੱਦਲਾੀ ਭੂਘ? ਰਾਤ' ਦੇ ਤਲਿਰੈ ਪਹਰ /ਵਲਾ 

(ਤੰਗ? /ਲੱਤ-/ਨਰਤਾਂ ੱਲਤ #ਤੇ ਨੁਆਨਾ /ਇਚ (#ੱਡ ਸਾਂਦਾ ਹੈ)... 

ਹਰਿ। ਹਰ) ਕਾ ਨਾਮੁ,(5%) ਨਨ? __ ਚੇਤਹੀ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ, ਕਰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 



ਜਿਤੁ/ਨਤ)? ॥ 
ਹਨ ਰ ਸਿ ਛੁੱਟ ਦੈਂ, ਮੁਕਤ ਰੋ 2੫੪ ਜਿਸ 

ਬਧਾ ਛੁਟਹਿ(ਡਟ?? 

...ਹੈ/ (ਗੰਰੇ-ਨਾਨ ਦਾ ਵਣਜ਼ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਧਾਗੀ ਫੱਸਤਾ/ (ਤੂ? ਗਰੈ-ਨਆ ਦਾ #ਸ਼ਰਨ ਨਗੀੱ' ਕਰਦਾ; 
ਨੈਨ (ਨਨ ਨੈਮਰਨ? ਨਾਲ (ਨ ਆਵੀਂ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਹਨਾਂ /ਫਲ) ਨੰਨੂੰ ਹੱਏੇ ਦੀ ਤੰਨੀ ਨਕਤ ਹੈਂ ਨਕਦੀ 
ਹੈ... ਰ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਕਾ ਨਾਮੁ, (ਨਨ? ਨ(ਨਾ) ` ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ __ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦਾ ਜੀਵ 

ਬਿਕਲੁ(/#ਕਲ) __ ਭਇਆ ਸੰਗਿ(ਮੱਨ) ਮਾਇਆ ॥ ਰ੍ 
ਵਿਆਕੁਲ . ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ (ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ) ਆ, 

...੭ਨੱਖਾੰ ਲਵ; ੪ਰਨੀਸ਼ਰ ਫਾ' ਨਾਨ ਨਗ #ਮਰਦਾ, ਅਤ ੭#7ਏਆ (ਲਾਂ ਰੰਜ ਰਲੀਆ) /ਵੇਰ' 2 

_/ਵਆਕੁਨ, ਭਾਵ ਅਸਤ ਹਇਆ ਗ/ਧੱਟਾ ਹੈ... 

ਧਨ -. _ਸਿਉ।ਨ£ਂ) ਰਤਾ, (ਰੱਤਾ? ਜੌਬਨਿ(ਨੱਭਨ) ਮਤਾ, (ਸੱਤਾ? 

ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ(ਨਨਨ? ਗਵਾਇਆ ॥ 

_ਆਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਲਿਆ 

...(ਲੱਵ' ਸੱਸ਼ਾਰ ਲੋ? ਹਨ-ਟੱਲਤਾ /ਵਨਾ ਰੱਨਆ' ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਨੁਆਨਾਂ /ਵੋਡ #ਲਤਾ ਨੋਟਆ ਹ/ਣਆ, 
(ਆਪਣਾ? ਫਾਨਟਾਰ ਨੰਫ਼ਨ (ਡੱਨ' ਦੇ ਭਾੜੇ 2) ਨੂਆ ਲੰਦਾ ਨੈ... 

ਧਰਮ ਸੇਤੀ, _ ਵਾਪਾਰੁ (ਵਾਪਾਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੀਤੋਂ, 

ਨੇਕੀ, ਹਰਿ-ਨਾਮ _ ਨਾਲ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਕਰਮੁ (ਕਰਮ) ਨ(ਨ?. ਕੀਤੇ ਮਿਤੁ(#ਤ) ॥ 
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਿੱਤਰ 

(ਇਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ /ਵਚ ਆਕੇ ਗਰੇ-ਨਾਲ ਰੂਪ?) ਧਰਸ' (ਲੀ ਭਨ? ਨਾਲ' ਕੱਲੀ ਵਣਲਾ-ਵਧਾਰ' ਨਠੀੰ' ਕੰਤ; 
#ਤ ਨਾ ਨਾੰ` ਮ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ ਨੂੱ` ਨੰ ਆਪਣਾ ,#ੱਤਰ ਭਣਇਆ?... ਰ 

ਪਹਰੈ (੫ਟਰੰ) ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਵ 
ਕਹੁ : ਨਾਨਕ, - ਤੀਜੈ 

ਆਖ਼,ਦੱਸ ਹੈ ! ਨਾਨਕ ! ਤੀਸਰੇ 
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ਧਨ ਜੌਬਨ ਸਿਉ।ਨ? ਚਿਤੁ(ਤ) ॥੩॥ 
ਢੌਲਤ ਜੁਆਨੀ ਨਾਲ ਮਨ, ਸੁਰਤੀ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਜੰਵਨ ਦੇ ਵਣਜਰਰਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ &; ਪ੍ਰਾਣੀ (/#ੱਟਨੀ ਰੂੰ ਰਾਤ ਏੋ? ਤੰਲਿਰੈ ਘਨਿਰ' /ਵੇਲ਼ਾ 
ਹਨ-ਦੱਲਤ ਅਤੇ ਨੁਆਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ /ਓੱ5-/#ਰਤਾ (ਲੰਡ ਨੰਦਾ ਹੰ?/ 

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ (੫?) ਰੈਣਿੰ(ਰੌਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤੁ (ਖਤ) ॥ 

ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਜਮ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 

---ਹ/ (ਗਰ-ਨਾ#' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਠੀਂ ਟੱਸਤਾ/ (/#਼ੰਦਗਾੰ ਰੂਪ? ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਝੋ ਪਹਰ /ਵਲ਼ਾ 
(ਨਵਨ 6੫0) ਥੰਤ' ਟੀ ਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈਂ (ਜਲ? ਆ ਲਾਇ ਹੈ... 

ਜਾ(ਲਾ? ਜਮਿ(ਨ%) ਪਕੜਿ (ਪਕੜ) ਚਲਾਇਆ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਜਦੋਂ __ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਫੜਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਰ੍ ਦੋਸਤਾ 

ਕਿਸੈ ਨ(ਨ? ਮਿਲਿਆ ਭੇੜ (ਭਤ੭ ॥ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਭੇਦ, ਰਾਜ਼ 

... (/ਓ6-ਨ#' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ) ਵਾਗ ਏੱਸ਼ਤਾ/ ਨਲ? ਨੱਤ ਟਾ ਛਾਰੈਲ਼ਤਾ ਯਮਰਾਲ, ਫੜਕੇ (/ਨਿੱਟ 

ਨ? ਅਲ ਤਰ ਕੰ (ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ) ,ਕੈਸੋ (ਦੀ ਸਾਕ ਠੱਲ ਨੂੰ` ,£ਸ? ਰਾ ਦਾ ੪ਤਾ ਨਠੀੱ' ਲਗਦ?.. 

ਭੇਤੁ (ਤਤ) ਚੇਤੁ(ਓਤ) ਹਰਿ,(ਹਰ) __ ਕਿਸੈ ` ਨਨ ਮਿਲਿਓ, 

_ ਰਾਜ਼ _ ਸੈਂਚ ਪਰਭੂ `_ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ __ ਮਿਲਦੀ,ਪਤਾ ਲਗਦੀ 

ਜਾਂ(ਲਾਂ? ਜਮਿ।ਜ%) 'ਪਕੜਿ (ਪਕੜ? ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਜਦੋਂ ਯਮਰਾਜ ਫੜਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਲਾ ਦਾ ਦਹ ਦਾਲ ਇਨ ਉਰ ਸਦ ਮੱਤ ਦਾ ਯਮਰਾਨ 

(ਮਰਨ ਤੌ ਕਾਅਦਾ ਜੰਵ ਲੀ ਨਟ ਨੂੰ? ਫੜਕੇ ਤਰ ,ਨਜਾਂਟਾ ਨੰ... 

ਝੂਠਾ ਰ ਰੁਦਨੁ, (ਰਨ) __ ਹੋਆ ਦੁਂਆਲੈ,(ਦੁਆਲੰ? 
ਫਰਜ਼ੀ,ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਕੁਰਲਾਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜਹ 
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ਖਿਨ ਮਹਿ(ਆ?? ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ 

ਛਿਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਗਾਨਾ 

... (ਡਰ ਤਕ ਦੋਹ ਦੋ)? ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ /ਵੇਆਰਲ ਛਾ ਰੱਣਾ-ਧੌਂਣਾ ਡਰ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ 2, ਅਤੇ (ਸਭ ਕੁਝ? 
/ਛਨ-ਨਆਤਰ /ਵਲ਼ ਗੀ ਲੰਡਾਨਾ ਹੈ ਲਾਂਦਾ 2... 

ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਵਨਤ/ ਪਰਾਪਤਿ, ਪਰਾਪਤ? ਹੋਈ, 

ਜਿਸੁ।.ਸ਼? ਸਿਉ।ਨ$? ਲਾਇਆ ਹੇਤ (ਨੇਤ) ॥ 
ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗ __ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆਰ 

:--(25' ਤੱ ਝਾਅਦ ਆਫ ਨੂੰ? ਉਠੀ ਵਸਤੂ #ਲਦਾੀ ਹੈ. ਐਸ਼ ਨਾਲ ਓਹ ਨਾਂ #ੰਟਗਾੀਂ //ਆਰ ਪਾਕੇ ਰੱਖਾ 
ਹੀ... ੍ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ,।੫/ਨਨ੭ 

ਕਹਿ, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 

ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ' ਖੇਤੁ (ਕਤ? ॥੪॥੧॥ 

ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ (ਜਮ) ਵੱਢ ਲਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ 

.:-ਹ/ ਨਾਨਕਾ? (ਤੱ ਲੰਵਨ' ਦੇ ਵਣਜਾ/ਰਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਕੈ (/ਇੱਦਨਾੰ ਰੂਪਾਂ ਰਾਤ ਦੋ? ਲੱਥ ਪਹਰ /ਵੋਲ' ਮਤਾ 
ਦਾ ਫਾਰਸ਼ਤਾ ਯਮਰਾਨ (ਮਨੁੱਈੀਂ ਲੰਢਨ ਦੀ ਛਨਲ ਨੂੰ? ਵੱਢ ਕੇ ਲੰ ਲਾਟ ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,।/ਨਨੰਰਾਲ? ਮਹਲਾ।ਅਆਨਲਾ) ੧(੫ਨਲਾ? ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ (ਘਰ? . ਰੈਣਿ। ੰਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਬਾਲਕ ਬੁਧਿ।£੦? ਅਚੇਤੁ (ਅਚੇਤ)॥ 
ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਬੇਪਰਵਾਹ, __ ਅੰਜਾਣ 

ਹੈ/ (ਹਓ-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਗਨੰ ਏੱਨਤਾ/ (/#ੱਦਗਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ /ਵੇਚਾ 

ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਲਿਆਂ ਵਾਲ ਝੰ੪ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅੰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਡ ਵਾਲ਼ਾ ਹੱਦਾਂ 2... 
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ਖੀਰੁ (ਨਰ) ਪੀਐ ਖੋਲਾਈਐ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ . ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ . 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਹੇਤੁ(ਨੇਤ) ॥ 

ਮਾੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ 

,..?/ (ਹਾਨ-ਨਾਮ ਦਾ ਫਣਨ ਕਰਨ ਆਈ)? ਵਾਨੀ ਟੱਸ਼ਤਾ/ (ਉਂਹ 6”) ਦੁੱਟ ੫ੰਦਾ ਹੈ, (%#ਤ 

ਨਾਡ-/#ਆਰ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ? /#ਡਾਏਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ (ਡਾਲ-ਓਮਰ' /ਵਚ)? ਆਤ; ,&ਤਾ ਟੀ (ਆਪਣ) ਤਰਾ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ (ਹੈ ਲਾਠੀ ਹੈ)... 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਨੇਹੁ।ਨੱਹ) ਘਨੇਰਾ, 

ਮਾੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ 

ਮਾਇਆ ਮੌਹੁ (ਮੋਰ? ਸਬਾਈ ॥ 
ਧਨ, ਢੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਣੇ ਨੂੰ 

__...%? /#ਓ ਨੂੰ (ਆਪਣ) ਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ /ਇਆਦਾ ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਦਾ (/ਇੱਜੇ ਦਾ? /ਏਹਾ 

ਲਗਾਓ ਨੱਤ ਨੂੰ` ਲੱਗਆ' ਗਹਂਟਾ ਹੈ... 

ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਕਿਰਤੁ ((ਨਰਤ) ਕਮਾਇਆ, 
(੯ [1 ਆ ਉੱ ] ਘਾ ਹੋਏ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 

... (ਲਵ, ਮੁਰਸ਼ਲੇ ਲਨਨ' /ਵੋਰ ਆਪਣ) ਕੀਤੇ ਹੱਟ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੰਲੰਲਾਂ ਕਰਕੇ (/ਏਸ ਅਨਾਰ /ਵੋਲ) ਆਉਦਾ 

ਹੈ, #ਤੇ /ਡਰ' £ਸ਼ਟਾੰ ਕੰਤਾੰਂ ਹੱਲ ਕਰਣਾ ਭਾਵ ਕਰਨਾਂ ਅਨੁਨਾਰ' (ਸੰਸਾਰ /ਫਚ ਕਰਤੇ £ਰ# ਵਲ? ਇੱਸ ਤਾੱ 

ਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਂ ਹੈ... 

ਰਾਮ ਨਾਮ __ ਬਿਨ, (ਨਨ) ਮੁਕਤਿ/ਮੁਕਤਾ/ ਨ(ਨਾਂ) ਹੋਈ, 

ਬੂਡੀ ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ(ਹੇਤ) ॥ 
ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ 
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--ਪਰਨੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੱਗਾ ਤੱ” ਝਲੌਰ (#7ਣਆਾੀ #ੱਹਨਾਂ 3? #ਕਤਾੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਠਾੰ` ਹੱਦ (ਨਾਗ ਏਨਨਆੰ) 
`ਫਤ-ਤਾਦ ਕਰਕਾਂ ਬਰਬਾਦ ਤੌਂ ਲਾਲੀ ਰੀ... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ _ਪਹਿਲੈ __ ਪਹਰੈ, (ਘਓਰੰ) 
ਕਹਿ, ਦੱਸ ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਪਹਿਲੇ __ ਹਿਰ ਵਿਚ 

ਛੂਟਹਿਗਾ(ਡੁਟ?ਨਾ) ਰ੍ ਹਰਿ(ਟਰ? ਚੇਤਿ(ਓਤ? ॥੧॥ 
ਛੁੱਟ ਜਾਏਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰ ਕੇ 

...ਨੋ/ ਨਾਨਕ? (ਤੁੰ ਲੰਫਨ' ਦੇ ਵਣ਼ਾਰਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ: ਕੀ (ਦਲਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰਾਤਾ ਦੋ? ਪਹਲੇ ਪਰ /ਏਲਾ (ਤੂ 
#ਰਨੀਸ਼ਰ` ਦਾ /##ਰਨ ਕਰਕੇ (#7ਇਆਫੀ ਲੱਧਨਾਂ ਤੱ? ਛੁੱਟ ਲਾਏੰਨਾ.. 

ਦੂਜੈ __ ਪਹਰੈ (ਨਗ) ਰੈਣਿ(ਰੰਣ? ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 

ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਭਰਿ(ਭਰ? ਜੋਬਨਿ(ਜੰਲਨ? ਮੈ ਮਤਿ(%ਤ)? ॥ 

<<ਹ/ (ਨਰ-ਨ#' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਗਾਂ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (ਇੱਦਾਂ ਰੂਪ?) ਰਾਤ' ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਰ /ਵੋਜ਼ਾ 
(ਜੀਵ ਏ) ਨਰਤਾਂ-/ਨਰਤ?. ਭਰ-ਨੁਆਨਾ (ਦੀ #ਨਤ?) ਦੇ ਨਸ਼ੇ /ਵਚ' ਰੱ ਗਹੰਦੀ ਹੀ... 

ਅਹਿਨਿਸਿ(ਅ?ਨਸ) _ਕਾਮਿ(ਕਨ)? ___ ਵਿਆਪਿਆ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ_ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ _ ਵਪਾਰੀ ਦੋ 

ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ(ਨਾ%) ਨ(ਨਾਂ? `___ਚਿਤਿ(#ਤ) ॥ 
ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ _ __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ___ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿਚ 

<<ਹ/ (ਗੰਰੇ-ਨਾਨ ਛਾ ਫਣਜ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਾਗ ਦੱਨਤਾ/'(ਨੁਆਨਾੰਂ /ਵਚ' ਪ੍ਰਾਣਾੰ ਨੂ? /ਨ ਰਾਤ ਕਾਲ 
/ਫਆਸਪਆ' ਗਹੰਟਾ ਨੰ, ਅਤੇ (ਕਾਮ-ਠੌਸ਼ਟਾ /ਵਲ? ਨੰ ਹੱਛ ਹੱਟ ਨੂੰ /ਨਰਦੇ /ਵੈਲਾ ਪਰਨੰਸਰਾ ਛਾ. ਨਾਆ 
(3) ਨਹੀੰ ਆਉ ਦ”.. 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਘਟ ਅੰਤਰਿ।ਅਤਰ) ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? 

ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀ 

ਹੋਰਿ।ਨੌਰ) ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ ॥ 
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..(ਓੱਸ ਲੋ) /ਰਦੇ (ਵਜਾ ਪ੍ਰਸੌਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੰਗ? ਨਨ /ਟਕਣਨ (ਮੈ ਉਹ ਤ? ਹੌਰਨਾਂ ਗੰ ਰਸਾਂ-ਕਲ਼ਾਂ 
ਨੂ #ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਸਡਦਾ ਗਹਿੰਈਾ ਹੈ... 

ਗਿਆਨੁ (/ਨਆਨ) ਧਿਆਨੁ (ਆਨ)? __ਗੁਣ ਸੰਜਮੁ(੧? _ ਨਾਹੀ, (ਨਾਗ? 

ਸੋਝੀ, ਬੋਧ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਹੀਂ 

ਜਨਮਿ।ਜਨਨ? ਮਰਹੁਗੇ ਬੂਠੇ ॥ 

ਜੰਮ ਕੇ ਮਰੋਂਗੇ ਝੂਠ ਦੇ 

...(ਉਨ /ਟਚ' ਪਰਸ਼ਾਤਨ) (ਆਨ; #ਮਰਨ, ਚਲੰਨਆਲੀਆਂ ਅਤੇ (ਗ/ੈਣ?ੋ-ਗਟੇਣ?ੈ ਫੀ ਕੱਛ?) ਅਹੈਯਾਦ਼ਾ 
ਨਹਾੰ' (ਹੰਲੀ, /ਏਸ਼ ਲਣ ਉਹ ਆ/ਇਆਵਾ ਲੰਧਨਾੰ &? ਣੂਠੇਂ (ਸਹ /ਉਲ' ਉਲੜ ਕੋ)? ਨਨਨ-ਨਰਨ' ਦੋ ਲੋੜ /ਵਚਾ 

ਆ ਗਹੰਦਾ ਹੈ... 

ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁਚਿ(ਨਓ ਸੰਜਮੁ (ਨੰ? ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? 

ਕਰਮੁ (ਕਰਨ) ਧਰਮੁ (ਪਰਮ) ____ਨਹੀ(ਨਗੰ? ਪੂਜਾ ॥ 

_ ਕੰਮ ਅਖੌਤੀ (ਧਰਮ) ___ ਨਹੀਂ ___ ਪੂਜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ 

... ਧਰਆ-ਅਸ਼ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ; ਵਰਤ ਰੱਖਣ, (%ਖੱਤ?) ਨੁੱਰ#ਤਾ; (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ?) %/ਨਸਾਟ! (ਛੰਕਟ? 

ਸ਼ਰਨ; ਕਰਮ ਅਤੇ (/ਟਥਾਵੇ ਦੀ ਨਾ)? ਆਹਟਕ' ਨਾਲ (ਨਕ ਛੱਹਨਾਂ 3? ਨੁਕਤਾ ਨਗੀੱ_#ਲਫਨ.. 

ਨਾਨਕ, ਭਾਇ ਭਗਤਿ(ਭਗਤ? ਨਿਸਤਾਰਾ, 

ਹੈ! ਨਾਨਕ! ੍ੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ 

__ || . ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥੨॥ 

...ਨ/ ਨਾਨਕ / (ਕਰ#-ਕਾਡਾਂ ਵਾਲ?) ਦਸਤਾ ਸੰਦ, ਭਾਵ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਡਕਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ (ਜੱਫੇ ਦੇ /ਨਰਦੇ 

।] /ਇਲ? ਦੂੰਤ-ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਟਾ (ਭਲ, ਆ 
(ਭਵ-ਨਾਨਰ 3? ਪਾਰਾ-ਉਓੰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੰ/ 

ਰ੍ 

੍ ਤੀਜੈ _ ਪਰਰੈ(ਘਏਟ) ____ ਰੈਣਿ; ਰਣ) ਕੈ, __ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 
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ਸਰਿ(ਨਨ? ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ । #ਲੱਝੜ? ਆਇ॥ 

(ਸਿਰ ਰੂਪੀ)ਸਰੋਵਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ (ਭਾਵ) ਆ ਉਤਰੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਆਕੇ 

..-ਹ/ (ਹਰ-ਨਾਆ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ)? ਵਧਾਗੀ ਲੱਨਤਾ/ (/#ੱਟਗਾੀਂ ਰੂਪ?) ਰਾਤ ਦੇ ਤਨਗੇ ੫/ਨਰ' /ਵੈਰਾ 
ਨਨ ਰੂਪ ਸ਼ਰੱਢਰ' ਉੱਤੇ, ਹੱਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ /ਨਂਟੋ ਕੋਲ ਆ ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਜੋਬਨੁ (ਜੱਕਨ ਘਟੈ, ਜਰੂਆ _ਜਿਣੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਆਵ(ਆਂਵ) ਘਟੈ, ਦਿਨੁ (/ਏਨ) ਜਾਇ॥ 
ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਦਿਨਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

..-ਹ. (ਹ/6-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ) ਫਧਾਗਾੀ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (/ਫਡ) ਸੁਆਨਾ (/ਇਨ ਪੂਤ /ਏਨ੍)? ਘਟਦਾ 

ਅੰਤਿ(ਅੰਤ) ਕਾਲਿ, (ਕਾਲ? ਪਛੂਤਾਸੀ _ ਅੰਧੁਲੇ, 

ਜਾਂ(ਜਾਂ/ ਜਮਿ(ਜ8? ਪਕੜਿ।੫ਕੜ) ਚਲਾਇਆ ॥ 

...(%72ਆਵਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ /ਵੇਰ ਗਲਤਾਨ)? ਅਨਆਨਾਂ (ਜਵ, ਜੰਫਨ ਦੋ? ਅਤਿ ਫੋਲੋ ਖਡਤਾਉਦਾ ਹੰ ਲੋ 
#ੱਤ' ਦਾ ਛਾਠੈਸ਼ਤਾ, ਯ#ਰਾਲ ਫੜਕੇ ਤਰ /ਨੈਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਭੁ(ਸਭ) ਕਿਛੁ, ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ(ਕਰ? ਕਰਿ(ਕਣ? ਰਾਖਿਆ, 

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ - ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 

ਖਿਨ ਮਹਿ(ਆੰ?? ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ 

ਛਿਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਗਾਨਾ 

(ਲਵ ਨੰ ਜੱ ਕੜ ਫ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਗੱਖਆ ਆ (ਓਹ)? ਸਾਰਾ ਕੁਝ /ਛੈਨ ਨਆਤਰ /ਏਰ /ਨੈਗਾਨਾ 

ਹ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ... ਸਾ 

ਸਿਆਣਪ, 

ਦਾਨਾਈ, ਬੁਧੀਮਾਨਤਾ 

ਵਿਸਰਜੀ, ਗਈ 

ਤਿਆਗੀ, ਵਿਦਾ ਚਲੀ ਗਈ 
ਬੁਧਿ(ਡੱਧ) 
ਮਤ, ਸੋਝੀ 
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ਕਰਿ(ਕਰ) ਅਵਗਣ ਪਛੁਤਾਇ॥ 

ਕਰਕੇ ਔਗੁਣ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪਛਤਾਉਂਦਾ 

... (ਇਨਸਾਨ ਦ) ਠੱਠਾ ਦਾ ਹੈਂ ਲਾਂਲੀ 2, ਨਆਣਕ ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਆਮਣ)? ਕਤ ਹੱਟ ਕੁਕਰਨਾ 
ਕਰਕ ੫ਛਫਤਾਉਂਦਾ ਹ... ਰ੍ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ,(੫/ਨਰ) 
ਆਖ, ਦੱਸ ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਜੀਵ __ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਭੂ । ਪੁਤ? ਚੇਤਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ॥੩॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ 

---ਹ7./ ਨਾਨਕ (ਤੂ ਨੰਵਨ ਦੇ ਫਣਨਾ£ਰੇਆਂ ਨੂਂ ਦੱਨ' ਕੈ (/ਜ਼ੱਨੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਦੋ? ਤੰਨਿਠੇ ਘ/ਹਿਨ ਅੰਦਰ 

(#ਾ7ਇਆਫਾੀ ਕੱਧਨਾਂ ਤੱ #ਕਤ ਹੱਡ ਲਈ?) ਆਨ /ਵਚ' ਨੁੜ' 5, ੪ਰਨੈਸਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨ ਕਰੋਂ... 

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ (498) ____ ਰੈਣਿ(ਰੱਣ/ ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ___ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਬਿਰਧਿ।/ਰ੦) ਭਇਆ ਤਨੁ (ਤਨ) ਖੀਣੂੰ(#ਣ) ॥ 

ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿੱਸਲ 

.-6/ (ਹਾਰ-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ) ਵਧਾਗਾੀ ਛੱਸਤਾ/ (/਼ੰਦਗੀਂ ਰ੫) ਰਾਤ' ਦੇ ਲੱ ਨਰ /ਵੇਲ਼, 

('ਜੀਫ) ਲੁੱਡਾ ਹ' ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਓਸ ਦਾ? ਸਗੰਰ' ਕਨਜ਼ੌਰ 2 ਲਾਂਟਾ 2... 

ਅਖੀ(ਅਅੰ? ਅੰਧੁ ,(ਅੱਧ? ਨ(ਨ? _ ਦੀਸਈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਕੰਨੀ _ ਸੁਣੈ __ ਨ(ਨਾਂ) ਵੈਣ ॥ 

---ਹ/ (ਹਾਰ-ਨਮ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ)? ਵਧਾਗੀ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (/ਡਰ)? ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋ ਹਨੂਹੰਰਾ (ਆਉਂਣ ਕਰਕ) 

ਸਾਂਗ ਤਰ੍ਹਾ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀੰ” ਆਉਂਦਾ; ਕਾੱਨਾਂ ਨੂੰ (ਭਲੀ ਤਰੂ? ਭਚਨ-/#ਲਾਸ਼ ਨਗ. ਸ਼ਣਣੰ... 

ਅਖੀ(ਅ#? ਅੰਧੂ ,(ਅ6) ਜੀਭ __ ਰਸੂ(ਰਨ? ਨਾਹੀ, (ਨਾ? 



_ਰਹੇ ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ॥ 

(ਡਰ) ਅੰਧਾ /ਵਰ' #ਨਹਾਣ ਆ ਲਾਂਟਾ ਨ, ਮਿ 
ਰ ਅਤ ਉੱਦਨ' ਫੀ 2ੱਕ' ਲਾਂਟ ਹਨ... 

ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) __ ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? ___ ਕਿਉ/8£) _ ਸੁਖੁ(ਨਓ? ਪਾਵੈ, 
ਚੰਗਿਆਈਆਂ _ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ _ ਕਿਵੇਂ ___ ਸੁਖ, ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਨਨੁੱਕ? ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ 

...#ਨਨੁਂ#` ਦੇ (/ਨਰਦੋ? ਅੰਇਰ' ਰੰਨਿਆਣਾੀਆਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆ! (ਡਰਾ ਉਨਾ ਨੂੰ? ਨੱਕ ,ਕੈਵੇ' ਪ੍ਰਾਘਤ ਹੋਂ ਕਦਾ 
ਨ (58) ਆਵਾਨਫਣ ਦੇ ਰੱਕਰ' /ਫਲ /#ਆ” ਗਨਂਦਾ ਹੈ... 

ਖੜ੍ (ਖੜ? _____ ਪਕੀ, (੨? ਕੁੜਿ(ਕੁੜ) ਭਜੈ `ਬਿਨਸੈ, 

ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕੁੜਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ___ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ 

ਆਇ ਚਲੈ, ਕਿਆ ਮਾਣੂ(ਨਾਣ? ॥ 
ਆਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ 

੦੭(ਉਮਰ' ਰਖ? ਸੰਤਾਂ ਪੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁੜ਼ਕ ਨੰ ਭਾਵ ਲਰਕਾ ਘਟ ਹੌਣ ਕਰਕ, ਕੋਨਸ਼ ਸਾਈ ਕੈ ਇਮ 

ਫਲ) ਆ ਚਲ ਜਾਂਟਾ ਨੰ, (ਟਰ /ਏਸ ਸਗੀਰ` ਦਾ? ਆਣ ਕਾਹਟਾ?... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ___` ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ , (ਪੈਰ) 
ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ _ ਚੌਥੇ -`__ ਪਹਿਰ ਵਿਚ __ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨੁਕ? -_ ਸਬਦੁ (ਸ਼ੜਦ) ਪਛਾਣੂ(ਪਛਾਣ)18॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਣ 

...ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੂੰ ਅੰਫਨ ਦੇ ਫਣਜਰਰੋਆਂ ਨੂੰ? ਫੱਨੇ  (ਓਦਗਾੰ ਰੂਪਾਂ ਰਾਤ ਦੋ? ਤਲਿਰੇ ਪਹਰ ਅੰਦਰ, 
(ਜੀਵਨ' ਦੇ ਨੱਠ ਨੂੱ' ਲਾਨਣ ਲਈ) ਲਤਗੁਰ' ਲੀ ਨਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ ਨਰ-ਸ਼ਝਟ' ਲੀ ਘਓਲਾਣ ਕਰਨਾਂ ਲਾਗੀਦੀ ਹੀ... 

ਓੜਕੁ(੪ਤਕ) ___ ਆਇਆ, __ ਤਿਨ/ਤਨ) ___ ਸਾਹਿਆ,(ਸਾਅ? ` ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 
ਅੰਤ ਆਗਿਆ _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ _. 



ਜਰੁ(ਲਠ? ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨਿ,ਕੰਨੂ? ॥ 

ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ 

...ਹ/ (ਗੰਰ-ਨਾਨ' ਛਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ)? ਵਧਾਗੀ ਟੱਸ਼ਤਾ/ ਸੁਆਲਾਂ ਟਾ ਅਤ ਆ ਲਾਣੇ ਕਰਕੇ, ਫ਼ਾਲਮੇ 
ਭਾ, ਆਇਆਂ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹ ਕੰ ਆ ਝੰਠਦਾ 2... 

ਇਕ _ਰਤੀ ਗੁਣ ਨ(ਨ? _ ਸਮਾਣਿਆ, ਵਣਜਾਰਿਆ __ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਇੱਕ __ਮਾਸਾ __ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ __ਸਮਾਇਆ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਅਵਗਣ ਖੜਸਨਿ(ਖੜਨਨ) ਬੰਨਿ(ਨਨ? ॥ 
ਔਗਣ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 

...5ੈ/ (ਗਰ-ਨਾਨ` ਟਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਧਾਗਾੰ ਸ਼ਤਾ/ (/ੋਲ ਜੰਵ ਨੇ /ਹੈਰਦੇ /ਵੈਜ) ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੀ 

ਭੁਣ' ਨਗੀੱ' ਨਆਣ, (/ਡਰ) ਓਸ ਵਲ ਕੰਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਠਾਨਿਆਲੀਆਂ (ਕਾਰਨ ਯ#ਰਾਜ ਵਲੋ ਓਸ ਨ? ਬੰਨੂ 
ਕੈ ,ਨਲਾਇਆ ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਗੁਣ ਸੰਜਮਿ(ਨ%? ਜਾਵੈ, ਚੋਟ ਨ।ਨਾਂ? ਖਾਵੈ, 

`ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ _ ਖਾਂਦਾ 

ਨਾਨਾ? ਤਿਸੁ (/ਤਸ਼? ਜੰਮਣੂ (ਮਣ) ਮਰਣਾ ॥ 

..-(/#ਹੜਾ ਜੀਵ? ਲੰਨਿਆਣੀਆਂ ਟੀ ਅਰਲਾਟਾ /ਵਚ' (ਜੀਵਨ ਨੁਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ /ਡਰ' ਯਮਰਾਲ ਇ$? ਲਟ 

ਨਗ ਖਾਂਦਾ (ਅਤ /ਫਰ) ਨਾ ਗੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਮਣ-ਮਰਣ' ਦਾ ਲੋੜ (ਧੰਦਾ 2)... 

ਕਾਲੂ (ਕਾਲ) ਜਾਲੁ (ਲਾਲ) ਜਮੁ,(ਜ% ਜੌਹਿ(ਨੱਹ) _ਨ(ਨਾਂ? ਸਾਕੈ, 
ਮੌਤ ਫਾਹੀ ਯਮਰਾਜ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

ਭਾਇ ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਭੈ ਤਰਣਾ ॥ 

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਡਰ(ਸਾਗਰ). ਤਰ ਜਾਂਦਾ 

--'ਉਨ |? ਮੱਤ ਲੀ ਡਾਗਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ੂਰਾ ਤੜਾ ਨਗ ਨਕਲ, (ਓਹਾ ਵਾਨਹੇਗੁਰੂ` ਦ?) ਵਿ 
ਡ ਦੇ (ਸੰਨਾਰ-ਸ਼ਾਗ਼ਰ ਨੂੰ? ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਰ੍ 

ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਸੇਤੀ _ ਜਾਵੈ, ਸਹਜਿ(ਗਜ) ਸਮਾਵੈ, 
ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ 



(ਓਹ) ਆਕਮਕ-ਖਡੱਲਤਾ ਉਚ ਲਨ (ਵਨ ਏਸ -ਕਨਸ ਭਰ ਕਰ ਲਾ ਅਤੀ (/ਡੈਰ) 

ਨੱਤ਼ਤ ਆਣ ਨਾਲ ਰਿ ਸਾਂਟਾ ਰੀ... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, _ ਦਾ ਪਾਈ, ̀  ਗਰਮੁਖਿ/ਭਲ॥੫੭ -., ਛੂਟੈ, 

ਸਾਚੇ ਨੋ = ਹੇ `___ਪਤਿ(੫ਤ੭ ਪਾਵੈ ॥੫॥੨॥ 
ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

-..ਓ4 ਰਾਨਕਾ/ (ਤੱ ਜੰਦਨ ਦੇ ਫਣਜਾ।ਉਆਂ ਨੂ? ਦਲ ,ਕ (ਓੰਟਗਾੰ ਰੂਪੀੰ ਰਾਤ /ਵਚ ,ਏਨਸਾਨ ਮਇਆਵੀ 
ਬੰਧਨਾਂ ਤੱ? ਗਉਗਰੂ ਦੀ ਅਨਲੁੱਖਤਾ ਰਾਠੰ' ਨੁਕਤ' ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਰਜਿ 
/&ੱਸ਼ਤਾ-#ਾਣ' ਪ੍ਰਾਘਤ ਕਰਦਾ ਹੰ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਨਰਾਨ) ਮਹਲਾ।ਮਨਲਾ) ਰ੍ ੪ੈ(ਚੌਕਾ? ॥ 

ਪਹਿਲੈ __ ਪਹਰੈ (ਘ6ਗ? ਰੈਣਿ(ਰੰਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਵਿਚ `_ ਰਾਤ `` ਦੇ ਵਪਾਰੀ ___ ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ' ਪਾਇਆ ਉਦਰ ਮੰਝਾਰਿ(ਅੰਭਾਰ) ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ____ ਕੁੱਖ, ਗਰਭ ਅੰਦਰ, ਵਿਚ 

...ਹੋ/ (ਗਰਰੈ-ਨਾ# ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਫਖਾਗੀ ਛਸ਼ਤਾ/ (/ਜੰਦਲਂ ਰੂਧ$? ਰਾਤ ਦੋ ਘਹੇਲੇਂ ਘਹੇਰ /ਵੋਚ 
ਪਰਲੰਸ਼ਰ (ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਤਾਂ ਦੋ? ਨਰਭਾ ਅੰਦਰ /ਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

_ਹਰਿ(ਹਗ) ਧਿਆਵੈ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਉਚਰੈ, _ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਨ) ਨਾਮੂ(ਨਾਨ? ਸਮਾਰਿ(ਸਾਠ) ॥ 

ਪੁੰਊੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
੨੭ 

.--ਹ7 (ਹਰੈ=ਨਾਨ ਟਾ ਫਣਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ?) ਵਪਾਨਾਂ ਦੌਸਤਾ/ (#ਤਾ ਦੋ ਪੰਟ' /ਫੈਰ ਲੰਢ) ਹਗਾੰ ਨੂੰ (ਆਉ 



# ੨੬ ੧੪ ੧&> ਤੂ <੩ = ੨ 4 ੨੮ ( ੨ ੨੨੯ 
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ਹੈ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਵਨੈਗੁਰੂ ਨਨ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਣਾ ਨ, ਅਤੇ ਸਠਾ ਪਰਸੌਸ਼ਰਾ ਨੂੰ” ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ , 
ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਧਿਆਉਂਦਾ 

ਵਿਚਿ।/ਵੈਲ) ਅਗਨੀ ___ _ਹਰਿ।ਹਰ) ਜਪਿ(ਜ੦? ਜੀਵਿਆ ॥ 

ਅੰਦਰ _ਪੈਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ 

..ਨਾਂ ਏ ਪੌਣ ਵਜ ਉੱਗ? 4ਓਮਸ਼ਰ' ਦੇ ਨਾਨ' ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਅਤੇ /ਮੈਸਾਉਾ & ਜਠਰ-ਅਗਨਾਂ ਚ ਤਾਂ (ਉਹ 

ਰਲ) ਪਭ ਾ ਨਮ ਨ ਕਰ, ਹ.. 

ਵਿ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ਭਇਆ, ਮੁਖਿ(ਨ5/ _ ਲਾਗਾ, 

0 ̀__ ' ਖਿਤਾ ਮਾਤ, ਬੀਵਿਆ ॥ 

...ਨ੬) ਗਰ ਰਸ ਆ ਮਾਤਾ-ਤਾਂ ਦੋ ਮੁਹਿ ਲੜਦਾ ਰੰ (#ਤਾ-£,ਤਾ _ 

[ਵੱ ਫੇਖਕ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੱਏੈ ਹਨ.. 

| ਜਿਸ ਰ੍੍ ਆ ਕੀ _ ਵਸਤੁ (ਫਸ਼ਤ? ਤਿਸੁ/ਤਸ? ਚੇਤਹੁ `_ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

_ਕਰਿ(ਕਰ) ___ ਹਿਰਦੈ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨੁਰਮਕ) ਰ੍ ਬੀਚਾਰਿ(#ਰਾਨ? ॥ _ 

ਰਾ ਨ ਛਾਤਾ ਹੰ, ਅਗਰ ਸਖਤ 

ਗਾਲੀ; ਵਿ ਦਾ /ਨਿ#ਰਨ ਕਰ... 

ਕਰੂ ਜਾ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, -ਪਹਿਲੈ ____ __ ਪਹਰੈ, (੫6ਨੰ) 

][[ ` ਰਰਿ/6ਫ) ___.ਜਪੀਐ,. ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਂਰਿ(ਪਾਰ? _॥੧॥ 
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64 ਨਾਨਕਾ/ (ਤੂੱ” ਲੰਵਨ ਦੇ ਫਣਜ਼ਾਨਰੇਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੇ ਕ' (ਸੱਟਲਾ ਰੂਪਾਂ ਰਾਤ ਦੋ? ਪਹਲੇ ਘਹਿਰ' /ਵੈਲ, ਨੰ 
ਅਕਾਲ £ਜ#) ,ਕੈਰਧਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ 2 ਫਹੰਹਿਗੁਰ ਦਾ ਨ ਲ0ਆ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

` ਦੂਜੈ . ਪਹਰੈ (੫6) _ਰੈਣਿ(ਰੌਣ? ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਦੂਸਰੇਂ ______ ਪਹਿਰਵਿਚ _`_ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਮਨੁ(ਮਨ? __ _ ਲਾਗਾ “ ੨੬ _ਢੂਜੈ ___ ਭਾਇ॥ 

..-ਹ/ (ਗੰਰ-ਨਾਨ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਧਾਗੀ ਟੱਸਤਾ/. (/#ੰਟਗਾੰ ਰੂ? ਰਾਤਾ ਏਂ ਦੂਸਰ ਪ/ਹੈਰ /ਵਲ 
/ਓੱਤ, ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ' /ਵਲਾ ਲੱਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਭਾਵ ਪਰਸ਼ੌਸ਼ਰ' ਨੂੰ ਡੁੱਲਕੇ, ਹੌਰ' ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ #ਹਾ ਲਾਗਾ 
ਪੈਦਾ ਹੰ... ਰ 

_ਮੈਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ(ਕਰ? ___ ਪਾਲੀਐ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

_ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ _ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ___ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਲੈ __ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲਿ(ਨਲ) ਲਾਇ॥ 

ਲੈਕੇ ਮਾੰ ਪਿਓ `___ਗਲਨਾਲ _- ਲਗਾਕੇ 

4. ਹੀ (ਗਰੈ-ਨਨ ਦਾ ਵਣਜ਼ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਗਾੰ ਫੱਸ਼ਤਾ/ (/ਫਰ) ਆਤਾ-/6ਤ” (ਡਾਲਕ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ) 
ਯਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੈ, #ਤ ਸੋਨਾ ਸੱਚ; ਨੌਰਾ ਝੰਚਾ ਕਰ ਕਰ ਕੰ ਆਾਲ਼ਟੇ ਹਨ... 

ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ, 

_ ਮਨਿ(#ਨ) ਜਾਣੈ, ਖਟਿ।੪ਟ? ਖਵਾਏ ॥ 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਣਕੇ ਖੱਟ ਕੇ, ਕਮਾ ਕੇ __ ਖੁਆਏਗਾ 

...ਓੰਤ /ਵੈਚਾ /ਹਾ ਲਾਣਕੰ, (ਬੱਚ ਨੂੰ? ਨ-/86ੰ (ਹਸੌਸ਼) ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ,ਕ (ਸਾਡਾ /£ਹਾ ਬੱਚਨ 
ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਨਾਨ? ੪ੱਟ-ਕਨਾਕੇ ੪ਆਣੰਗ”.,. ਰ 

`ਜੋਂ ਦੇਵੈ, ਤਿਸੈਂ __ਨ(ਨਾ? ਜਾਣੈ __ ਮੂੜਾ, (ੜੁ? 
ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ __ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ _ ਮੂਰਖ਼ 

ਦਿਤੇ ਲੋ ਲਪਟਾਏ ॥ 
ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਲਿਪਟਦਾ 



੭ ਆ ਰਸ ੫ 

ਅੰਕ ੭੬-੭੭ 

ਜਿਹੜਾ (/2ਹ' ਟਾਤਾਂ ਝ#ਥ/ਸ਼' ਕਰਦਾ 2? ਨਰਸ; ਉੱਨ' ਨੂੰ ਨਗ ਲਾਣਟਾ ਭਾਵ ਯਾਣ' ਰੱਖਣਾ; (ਭਨ ਉਸ 
ਦੀਆ) /ਇੱਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ (ਫਲਤੂਆਂ ਨੂੰ` 2? ਘਟਦਾ ਗਹੰਟਾ ਨੈ... 

ਕੌਈ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੦) ਹੋਵੈ, ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ, (ਵੀਚਾਰ) 
ਕੋਈ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ _ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _ਉਹ __- ਕਰਦਾ __ਵਿਚਾਰ 

ਹਰਿ।ਹਰ? ਧਿਆਵੈ, ਮਨਿ(੭ਨ) ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 

...(ਲ? ਕੱਲੀ ਸਤਗੁਰ ਏ' ਸ਼ਨਨੁੱਖ ਨੰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਕੰਵਲ)? ਗੰ (/£ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦ?) /ਫਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
#ਤ ਆਪਣਾਂ /ਕੇਰਤਾਂ ਲੰੜਕ, /ਓੱਤ' /ਵਚ' ਪਰਸੰਸ਼ਰ ਛਾ ਨਾਮ /ਨਿਆਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਹਉ 1 

ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਦੂਸਰੇ _ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਵ 
ਰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ (੫/6ਠੋ) ਪ੍ਰਾਣੀ, 

6$ 

ਤਿਸੁ(/ਉਸ) ਕਾਲੁ (ਕਾਲ) ਨ(ਨ? ਕਬਹੂੰ ਖਾਇ॥੨॥ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ 

...ਨੰ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਣਲਓਆਂ ਨੂੰ) ਦੱਸ ਕੈ (/#ੱਟਗਾੰ ਰੂਪੀੰ ਰਾਤ) ਦੋ ਦੂਜੇ ਹਰ /ਵਚਾ ਲੌ ਕੱਠੰ 
ਆਗਣਾ /ਡਰਤਾੰ ਲੜਕੇ, /6ਤ /ਉਚ' ਪਰਨ਼ੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਲ ਨਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ /ਡਨ)? ਇਨ ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਦੀਂ ਦੀ /ਨੈਨਲ 

ਨਹਾ ਸਕਦ ਭਾਵ /ਫਰ #ੱਤ ਦਾ ਭ# 6ਨ' ਤੇ ਅਸਰ ਨਗੀ ਕਰਦ?... 

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ(੫/ਨਰੰ) ਰੈ ਣਿ(ਰੌਣ) ਕੇ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਾ, 

ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਮਨ੍(ਸਨ? ਲਗਾ ਆਲਿ(ਆਲ) ਜੰਜਾਲਿ(ਜੰਜਾਲ) ॥ 

ਰੱ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ/ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ 

.--ਹੈ/ (ਹਰ-ਨਆ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਈ? ਵਧਾਗੀ ਠੱਲਤਾ/ (ਦਗਾ ਰੂਪ?) ਰਾਤ ਦੇ ਤਨੌਸਨੇ ਪਹਰ /ਵੈਚਾ 
/ਓਤ ੫ਰ' ਟੇ ਨਨੇੰਤਆਂ /ਵੈਰ' ਓਉਲਡ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਧਨੁ(ਹਨ) ਚਿਤਵੈ, ਧਨ(ਪਨ) __ ਸੰਚਵੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
` ਦੌਲਤ ਚਿਤਵਦਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ __ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨ(ਨਾਂ? ____ਸਮਾਲਿ(ਐਲ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੰਮਾਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ 



.-67/ (ਗਰ-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ) ਫਸਾਗੀਂ ਏੱਸ਼ਤਾ/ (/ਫਰ 62) ਹਨ-ਦੱਲਤ ਕਾਠ 2 #ੱਚਦਾ 

ਗੰਦਾ ਨੰ #ਤੀ ਹਨ-ਏੱਲਤ' ਨੀ (ਹਰ ਵਲੋ? ਕੰਤ ਕਰਨ /ਏਲ ਲਨਆ ਗਓੰਦਾ 2, ਉਹ ਕਟਾ ਦੀ ਵਗਨੇਗੁਰ 
ਹੂ ਯਾਦ ਨਗੀੱ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਨ #ਸਰਟਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮਾ __ਹਰਿ(ਹਰ? ਹਰਿ, (ਹਰ) ਕਦੇ ਨਨ? _ਸਮਾਲੈ,(ਸਮਲੰ) 

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ___ ਨਹੀਂ ___ ਸੰਮਾਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ 

ਰ ਜਿ(ਜ? ਹੋਵੈ ਅੰਤਿ (ਅੱਤ) ਰ੍ ਸਖਾਈ ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਹਾਇਕ 

.<-(ਉਠ) ਪਰਨ਼ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋ ਨਾ# ਨੂੰ ਕਣਾਂ ਯਾਦ ਨਗਾੱ' ਕਰਟਾਂ ਨਹੜਾ (ਜੀਵਨ ਦਏ? ਅਤ ਵੇਲੇ (ਉਸ 
ਦਾ) #ਦਫਗਾਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਇਹੁ (/£ਹ) ਧਨੁ(ਧਨ) ਸੰਪੈ, ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ, 

ਅੰਤਿ, (ਅਤ) ਛੋਡਿ (ਛੱਡ? ਚਲਿਆ ਪਛੁਤਾਈ ॥. 

.--/20. ਹਨਾ-ਦੱਡਤ' ਅਤੇ (ਸੱਸਨਰਕ? ੫ਦਾਰਲ' (ਸਭ) ਨਲ ਨਾਣ ਵਾਲਾ #ਹਏਆਵਾਂ ਪੁੰਨ ਨੈ, (ਜੰ) 

ਅਤ ਵਲੋ ੪ਛਤਾਉਦਾ ਹੋਆ (ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਛੱਡਕੇ (ਏਨੀਆਂ 5? ਲਲ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

_ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, __ ਗੁਰੁ(ਨਾਰ) ਮੇਲੇ, 

ਸੋ ਹਰਿ(ਹਰ? _ਹਰਿ।ਹਰ? ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਸਮਾਲਿ(ਨਉਠ? ॥ 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ `` . ਪ੍ਰਭੂ _ਨਾਮ ਸਮਾਰਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ 

---(ਪਰਨ਼ਸਰ) /ਨੈਸ' ਨੂੰ ਰਘਾ ਕਰਦਾ 2. ਓਸ ਨੂ ਸੋਗ ਦਾ ,ਨਲਾਪ ਕਰਵਾ ,ਇੱਦਾ ਹੈ/ (/ਡਰ) ਉੰਹਾ 

ਵਾਈਗੁਰੂ ਨਾਨ ਦਾ #ਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਰ੍ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ(੫/ਹਰ), ਰ੍ ਪ੍ਰਾਣੀ, 
ਆਖ਼, ਦੱਸ ਰ੍ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਵ 

ਸੇ _.ਜਾਇ ਮਿਲੇ ਰ __ਹੁਰਿ(ਹਰ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)? ॥੩॥ 

ਉਹ _ ਜਾਕੇ ਮਿਲ/ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਸੰਗ 
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..-ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਤੂੱ` ਆਵਨ ਦੇ ਫਣਜਾਭਰੇਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸ ਨੈ (ੱਇਗਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਜ ਨਰ ਅੰਦਗ, ਨੰ 

ਕੱਠੀ ,ਓਤ ਟਲ ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਠਾ ਨਾਨ ਉਆਉਦਾ ਰੰ ਤਾਂ /ਫੈਰ? ਉਹਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ਼ #ਭੰਦ ਹਾਂ ਲਾਂਟਾ ਹ... 

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ (੫ਨਗੌ? ਰੈਣਿ(ਗੌਣ? ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ।ਆਂਟ?? ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ 

.-ਹ/ (ਹਰੈ-ਨਾ# ਦਾ ਫਣਨਾ ਕਰਨ ਆਈ? ਫਧਾਗੀ ਟੱਸਤਾ/ (/ਇੱਦਗਾੀ ਨੂ ਰਾਤ ਦੋ ਚੱਲੇ ੪/ਨਰ' /ਲ 
%#ਕਾਲ-੪ਰ# (ਜੀਵ ਦਾ #ਸਾਰ 3? ਤੁਰ ਸ਼ਾਣ ਦਾ ਨਸਾਂ ਲੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਕਰਿ (ਕਰ? ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ,(ਸਤਗੁਰੂ) ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

(ਮੇਲ) ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪੂਰਨ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਸਭ ਚਲੀ ਰੈਣਿ(ਰੌਣ) ਵਿਹਾਦੀ।/ਵਹਾਂਏ? ॥ 

ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ 

.<੦/ (ਹੰਰ-ਨਾਨ' ਛਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਈ) ਵਖਾਗਾੀ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (/ਜ਼ੰਦਲਾੀ ਦ) ਸ਼ਾਗੀ ਰਾਤ ਹ9 ਗੁਸ਼ਰਦਾੰ ਜਾ 
ਰਹ ਹ, ਰਨ ਨਆਤਨਰੂ (ਨਾਲ ਅਲ? ਕਰਕ (ਪ੍ਰਝੂ? ਦੀ ਨੰਵਾ-ਅਰਾਹਨਾ ਕਰ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੇਵਹੁ __ ਖਿਨੁ(%ਨ) ਖਿਨੁ, (ਨ) _ਢਿਲਮੂਲਿ(ਨੂਲ) ਨ(ਨ? _ਕਰਿਹੁ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇਂ __ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਲਸ ਮੂਲੋਂ ,ਬਿਲਕੁਲ __ ਨਾਂ ਕਰੋ 

ਜਿਤੁ(/ਐਤ) ਅਸਥਿਰੁ (ਆਸਨੈਰ? ਜੁਗੁ(ਲਨ? __ ਜੁਗੁ (ਨਲ) ਹੋਵਹੁ ॥ 

ਜੀਹਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਆ ਉ 

-.. (/ਸ਼ੱਦਨਾ ਦਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨੁਸ਼ਰਦਾਂ ਲਾ ਰਗ 2, /ਏਸ਼ ਲਈ) /ਨਲਕੁਲ ਵਾ /ਓਇਲ-ਮੱਠ ਨਾਂ ਕਠ, ਅਤ) 

ਪਲ-ਪਲ ਨੁਆਨ' ਲੁਆਨ ਫਹੰਹਿਗੁਰ ਦੀ ਝੱਦਗੀਂ ਕਗ, ਨਨ ਨਾਲ (ਨਨ? ਆਤਨਕ' ਤੱਰ ਤੇ ਲੂਨੇਂ ਲੁ ਅਟੱਨ 
ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ (ਹਰ? ਸੇਤੀ ਸਦ ਮਾਣਹੁ (ਮਣਹੁ? ਰਲੀਆ, (ਰਲ?ਆ) 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਦਾ __ ਮਾਣੇਂਗਾ ਮੌਜਾਂ 

ਜਨਮ _ ਮਰਣ ਦੁਖ ਖੋਵਹੁ ॥ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

(695) 

:, ਨਾਨ” ਨ ਨ: 



...(ਹ/ ਏੰਸਤਾ/ ਤੂੰ? ਪੁਡੂ-ਲਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਟਾ ਨੀਂ ਅਨੰਦ ਆਣੌਗ) ਅਤੇ (ਸ਼ ਨਾਲ) ਜਨ#-ਮ਼ਰਨ' ਦਾ ਦੁੱਖ 

ਦੂਰ ਹੈ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਗੁਰ ____ __ ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) __ ਸੁਆਮੀ, _ ਭੇਦੁ(ਭਫ) _. ਨ(ਨ? ਜਾਣਹੁ, 
ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਅੰਤਰ _____ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ 

ਜਿਤੁ(/ਨੇਤ? ਮਿਲਿ(#ਲ? ___ _ਹਰਿ(ਹਰ? ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਸੁਖਾਂਦੀ ॥ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ 

---/8' (#/5ਗੁਰੂ? ਦੇ ਨਲਾਪ ਨਾਲ ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ' ਦੀ ਛੱਦਗੀ ਲੱਗੀ ਲਗਦਾ 2, (ਓਸ? ਜਾ ਕਤਰ 
ਆਠਕ-ਪੁਝੂ ਦਾ ਆਪੜ ਉਚ ਕੰਠ ਵੀਂ ਤਰਕ ਨਾ ਸਮ. 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ , (੫੭) 
ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ __ 

ਸਫਲਿਉਂ (ਸੁਣਨ) ਰੈਣਿ (ਰਣ) ਭਗਤਾ (ਭਗਤਾ? ਦੀ ॥੪॥੧॥੩॥ 
ਸਫ਼ਲ ਰਾਤ ਰ੍ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 

...ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੂੰ ਜੰਦਨ' ਦੇ ਵਣਜਾਰਰੇਆਂ ਨੂੰ? ਦ਼ % ਦਗਾ ਦੋ ਚੱਡੇ ਘੇਰ /ਵਨ (ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾੰ /ਨਤਾ 
/ਵੈਚਾ ਪਰਸੋਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਮ /ਨਆਉਂਦੋ ਹਨ' ਉਨ੍ਹਾ? ਭਗਤਾਂ ਦੀ /ਇਂਦਲੀ ਨੂਖੀਂ ਰਾਤ, #ਫ਼ਲ ਹੈਂ ਲਾਂਟੀ ਹ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(ਅਨੇਲਾ) ਪ(ਪੰਨਵਾ) ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ (੫#ਰ) ਰੈਣਿ (ਰਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਧਰਿ(ਧਰ) __ਪਾਇਤਾ ਰ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ(#%? ॥ 
ਰੱਖ, ਟਿਕਾ ਪਾਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 

(ਨੇ/ ਹੰਰ-ਨਾਨ' ਛਾ ਫਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਖਾਗੀ ਟੱਨਤਾ/ (/#ੱਟਗਾੀ ਰੂਪ?) ਵਾ ੍ 

ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ (ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਤਾ ਏ)? ਪੰਟ /ਚ' ਧਰ' /ਇੱਟਾ 2... 

`ਦਸੀ(ਫਲੰ? ____ ਮਾਸੀ,(#ਾਨੰ? ਮਾਨਸੁ(ਮਾਨਸ? ਕੀਆ, __ ਵਣਜਾਰਿਆ __ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਖਾ 



"੧ ੯ 8 ੬੬ <=੩੩੧੬੪੬==- ੮੩੨੦ ੨ ਫ ੍) 
2 = ਨ .> ਵਾ ਜਤ ਕਦ .` ੩੨੨੨੬ ੫ “<<. = 7੮ “੧ 
੭) ੧ [੧- (੬ -=# ੦੦. ੫੪ ੭71 4 ੧. 
੬੨ =ਲ੍- ੩) ੯; ੩ 

0. ਰਾ -== ਅੰਕ ੭੭ ੯੨ <$) ੪ 
੭ ੮ ਕਲ ___==ਣਾ ੧੨੬ “੧੦੨. 

(੩੬੪ ੬੨<੦੦੨੩ 2 7 

ਕਰਿ(ਕਰ? ਮੁਹਲਤਿ(#ਹਲਤ) _ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ(ਕਆ?? ॥ 

ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ, ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 

...(ਨ/ ਨਰ-ਨਾ ਛਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਈਏ)? ਵਧਾਗੰ ਏੱਸ਼ਤਾ/ (੫ਰਠਨ਼ੇਸ਼ਰ) ਛਲਾਂ ਮਰਮੈਂਨੇਆਂ /ਵੋਚ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਦਾ 
/ਨੈਰਲਣਾ ਕਰ /ਂਦਾ ਹੈ/(/ਫਰਾ ਲੰਵਨ ਦ£? ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਤ ਕਰਕੇ, ਨੱਨਾਰ /ਵੇਚ) ਕਰਨ' ਕਆਉਂਣ' 

ਨਣਾੰ (ਭਜ /ਇੱਤਾ ਲਾਂਟਾ 22)... 

ਮੁ ਹਲਤਿ(ਮਹਲਤ) ਕਰਿ(ਕਰ? ਦੀਨੀ, ਕਰਮ _ਕਮਾਣੇ, 

ਉਮਰ, ਸਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ 

ਜੈਸਾ ਲਿਖਤੁ (/ਨਖਤ) ਧੂਰਿ।ਹਰ) ਪਾਇਆ ॥ 

ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

..-ਪੰਰਨੌਸ਼ਰ' (/ਨੈਨ?? ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ /ਨੈਲਇਤਾ ਕਰਦਾ ਨ. ਅਤੇ (ਜੀਵ ਇ) ਹਰਾ ਦਰਗਾਹ” /ੇਵੇ ਦੇ ਲੌਖ 

ਪਾਖਤ ਹੱਲੇ ਰੀ ਗਲ; (ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ੬2. ਅੱਸਾਰ /ਵਲ)? ਕਰਨ ਕਨਆਾਉਂਦਾ 2... 

ਮਾਤ ___ ਪਿੰਤਾ, ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ 
ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਤਿਨ(/ਨੂ? ਭੀਤਰਿ (ਤੰਤਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ ॥ _. 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਚਾ ਮਿਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਿਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 

..- “ਰਮਨ #ਤ; /£ਤਾ; ਭਰਨ, ਹ/ਤਰ' ਅਤੇ /£ਸਤ੍ਰਾਂ (ਆਨਕ' /ਰਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਤੇਆਂ ਣੇ ਲਗਾਓ /ਫਰ` ਗੀੰ 
ਲਾਦ' ਨੂੰ? ਰਲਾ-/#ਲਾ /ਇਂਦਾ' ਹੈ... 

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ੍ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, 

` ਇਸੂ/£ਸ) ਜੰਤੈ ਵਸਿ(ਵਸ? ਕਿਛੂ(/ਕਛ? ਨਾਹਿ (ਨਾ? ॥ 
ਨਹੀਂ 

ਆਂ 
ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕੁਝ 

.--(ਫਰ' ਲਵ ਕੱਠੇ? ਆਲ ਹੀ ਲੰਲੇੋ-#ਦੋ ਕਰ“ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹਿਂਦਾ 2. (/ਵੈਲਾਨੇ? /ਏਸ ਲੰਵ' ਦੇ ਫਸ /ਵੇਲ਼ਾ 
ਤਾੰ ਕੁੜ' ਹੈ ਨੀ ਨਠਾੀੰ.. 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ , (੫/6ਰ) 
ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਪ੍ਰਥਮ _ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 
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ਧਰਿ(ਧਰ) ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ(8?? ॥੧॥ 

ਰੱਖ, ਟਿਕਾ ਪਾਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ 

...2/ ਨਾਨਕਾ / (ਤੂ ਲੰਵਨ ਦੇ ਵਣਲਾਰਰਆਂ ਨੂੰ? ਛੱ ਕੈ (ਓੰਟਗ?
 ਰੂਪ?) ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾ /ਵਿਚਾ 

ਪਰਮ਼ੌਸ਼ਰ (ਜੀਵ ਨੂੱ` ਆਤਾ ਦੋ? ਹੋਟ /ਵਚ /ਟਕਾ /ਟਂਛਾ ਹੈ/ 

ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ (੫/ਓਰੰ) ਰੈਣਿ(ਰੈਣ? ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ __ ਦੋਸਤਾ 

ਭਰਿ(ਭਰ? ਜੁਆਨੀ ਲਹਰੀ।ਲਹਗੀੰ? ਦੇਇ(ਏ)॥ 

(ਨ/ ਗੰਰੇ-ਨਲ ਦਾ ਵਣਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਣ) ਵਖਾਗੀ ਦੱਸਤਾ/ (#ੱਟਗਾੰ 
ਰੂਪ?) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਰ /ਵੈਚਾ (ਮਨੁੱਖਾ 

ਦੀ /#ੱਟਗ? ਭਰ-ਸੁਆਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ... 

ਬ੍ਰਾ ਭਲਾ ਨ(ਨਾ? ਪਛਾਣਈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਮਨੁ(ਮਨ? ਮਤਾ ਅਹੰਮੇਇ (ਅਹੰਨੈ%? ॥ 

(ਨੰ/ ਗ/ਰ-ਨਾ#` ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਲ) ਵਪਾਗੀਂ ਟੱਸ਼ਤਾ/ (/ਫਰ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵ) ਝੁਰਾ-ਭਲਾ ਨਗੀੱ 

ਪਹਿਚਾਣਦਾ/ (ਓਸ ਟਾ? /ਓੱਤ' (ਹਰ ਫਕਾਤਾ ਨੁਆਨਾਂ ਦੋ? #ਹੰਕਾਰ' /ਵੇਰ' #ਨਾੱਤਿਆ ਰ7ਹਾੰਦਾ` ਹੈ... 

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ(ਨੱ? ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਆਗੈ ਪੰਥੁ (ਪੰਡ) ` ਕਰਾਰਾ ॥ 

...(ਨਿਆਨਾੰ /ਵੈਚ ਮਦਹੱਸ਼) /ਏਨਸਾਨ ਸੁਨ ਭਲ ਦੀ ਪਹਲਾਣ ਗੰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ) (%ਤ ਉਸ਼ ਨੂੰ ਇ
ਹ ਵਾ 

ਪਤਾ ਨਗੀੱ' ਲਗਣਾ ਕੋ?) ਅੰਨੇ (/ਨਿੱਠੈ ਪਹੁੱਚਣਾ ਹ, ਓਹ) ਧੰਡਾ ਤਾ ਬਹੁਤ /ਭਖੜਾ ਹੀ. 

ਸਤਿਗੁਰੁ ,(ਸ਼ਤਨਾਰ? ਕਬਹੂੰ ਨ(ਨ? ਸੇਵਿਆ, 

ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ 
ਰੇ 
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ਸਿਰਿ(ਨਰ? ਠਾਢੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰਾ ॥ 

ਸਿਰ ਉੱਤੇਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਮਰਾਜ ਜ਼ਾਲਮ, ਗਵਾਰ 

... (ਏਸ #ਠਨੌਲਾੀ /ਵਰਾ ਉਹ) ਕਣਾਂ ਦੀ ਰਨ ਆਤੇਗਰ ਟੀ ਸਵਾ-ਸੱਭਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ; (ਓਸ ਨੂ ਸੜ ਨਗੀੱ 
ਆਉਂਦਾ ,ਕੈ ਉਸ ਦੋ? ,/ਨੈਰ ਉੱਤੇ (ਤਾਂ ਹਨੌਸ਼ਾਂ? ਜ਼ਾਲਮ ਨੱਤ ਦਾ ਛਠੈਸ਼ਤਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਧਰਮ ਰਾਇ, ਜਬ ਪਕਰਸਿ(ਪਕਰਨ) ਬਵਰੇ, 
ਧਰਮ-ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫੜੇਗਾ ਬਾਵਰੇ, ਕਮਲੇ 

ਤਬ ਕਿਆ ਜਬਾਬੂ (ਜਲਾਲ) ਕਰੇ ਇ।ਕਠ)॥ 

ਫਿਰ ਕੀ ਰ੍ ਜੁਆਬ ਕਰੇਂਗਾ, ਭਾਵ ਦਏਂਗਾ 

-..(ਭਾਲਾ/ ਹੁਣ ਤਾੰ ਤੂੱ` ਨੁਆਨ? /ਵੇਚ ਡੱਠਾ ਹੋਇਆ /0ਆਨ ਹੈ? “ਰ? ਕਨਠਆ/ ਲਏ ਪਰਮ-ਰਾਲ 

(/ਹਸ਼ਾੜਾ-/ਕਤਾਨਾ ਲਣੀ? ਫੜ ਲਣੰਨ?, /ਫਰ' ਕੰ ਲੁਆਲ ਟਵੰਨਾ?... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਰ ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ (੫/ਨੇਰੰ) ਪ੍ਰਾਣੀ, 
ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਵ 

ਭਰਿ (ਭਰ) ਜੋਬਨੁ (ਲੰਡਨ) ਲਹਰੀ(ਲਹਗਾੰ? ਦੇਇ।੬)॥੨॥ 

ਭਰਪੂਰ ਜੋਬਨ _ ਉਛਾਲੇ, ਹੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੱ ਲੰਵਨ ਦੇ ਵਣਜਾਨਆਂ ਨੂੰ? ਟੱਸ ਕੈ (/ਇੱਦਗੀੰ ਰਧ) ਭਾਗ ਵਿ ਪਦ ਵਿਦ 

ਦਾ /ਰਿੰਟਗ?) ਭਰਾ-ਨੁਆਨਾੀ ਦੀਆੰ ਛੱਲਾਂ ਆਰਦਾਂ ਹੈ... 

ਤੀਜੇ ਪਹਰੈ (ਪ/ਹਰੰ) ਰੈਣਿ(ਰੌਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਬਿਖੁ (/8੨) ਸੰਚੈ, ਅੰਧੁ (ਅੱਧ? ਰ ਅਗਿਆਨੁ (ਅਆਨਆਨ? ॥ ਰਾ 
| 
। 

੧ 

1 [| ...ਨ/ (ਗਰੈ-ਨਲ ਦਾ ਵਣਲ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਗੀਂ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (/ਸੱਟੰ ਰੂਪ?) ਰਾਤ ਦੇ ਤਸਿਰੇ ਘਰ ਅੰਟਰ 
|| _ਨਈਆ ਦੇ ਪਰਪੰਨ /ਵੈਠ) ਅੰਨ੍ਹਾ ਗੋਆ ਅਨੋਆਨ?ਂ (ਵੈਕਾਰਾਂ ਦ) ਫ਼ੇਰ /ਕਾਤ੍ਹ ਕਰਨ /ਵਚਾ ਲਿਆ 

] || ਗਹੈਂਛਾ 8... 

ਪੁਤ੍੍੪ਤਊ? ਕਲਤ੍ਰਿ (ਕਲਤ੍? ਮੋਹਿ(#ਠ) ਲਪਟਿਆ, __ਵਣਜਾਰਿਆ _ ਮਿਤ੍ਰਾ, 

ਵਗ, 
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੦. ੨੮੨੨੨ 2 ਵਿ 

ਅੰਤਰਿ।ਅੰਤਰ) __ਲਹਰਿ(ਲ/ਨਨ/ ਲੌਭਾਨੂ(ਲੰਭਾਨ) ॥ 
ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ 

...ਹ/ (ਗ/ਰ-ਨਾ#` ਦਾ ਫਣਨਾ ਕਰਨ ਆਈ) ਵਪਾਗੀ ਦੱਸ਼ਤਾ/ (ਜੰਫ) ਪੁੱਤਰ ਅਤ /ਏਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦੈ ਮਹ /ਵਲਾ 
/ਨਘਟਆ ਗਹੈਂਟਾ 2, ਅਤੇ ਓਸ ਟੇ ਅੰਦਰ ਲੰਭਾ-ਲਾਲਰ ਟਆੱ ਤਰੰਗਾਂ ਉੰਨਣੀਆਂ ਗਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ... 

ਅੰਤਰਿ।ਅਤਰ? ਲਹਰਿ(ਲ/ਨਨ) ਲੋਭਾਨ(ਲੰਤਾਨ) ਪਰਾਨੀ, 

ਅੰਦਰ ਤਰੰਗ, ਫ਼ੱਲ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਪਰਾਣੀ, ਇਨਸਾਨ 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ (੪੩) ਚਿਤਿ।/6ਤ) ਨ(ਨ? ਆਵੈ ॥ 

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 

....ਨਲਾਨ ਏ (/ਹਰਦੋ? ਅੰਤਰ ਲੰਭ-ਲਾਲਜ ਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਓਨਣ (ਕਰਕ), ਓਹ ਪਰਮੌਸ਼ਰ ਉਨਾ ਦੇ /ਨੈੱਤ /ਵਰ 
ਨਗ ਆਉਂਦਾ... 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ (ਸ਼ਾਧਨੰਗਤ) ਸਿਉ,(ਨਓ? ਸੰਗੁ(ਸਨ? ਨ(ਨਾ? ਕੀਆ, 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 

ਬਹੁ ਜੋਨੀ . _ ਦੂਖੁ (੬੪) ਪਾਵੈ ॥ 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ ਪਾਉਂਦਾ 

.-#ਤ-#ਰ੧ਾਂ ਦੈ /ਏੱਕਠ,ਦੀ (ਓਹ) ਕਟਾ ਸੰਗਤ; ਭਾਵ ਨੱਗ-ਸ਼ਾਝ' ਨਗ ਕਰਦਾ; ਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੌਕਾੰ ਨੂਨਾੰ 
/ਢੇਰ (ਭਟਕਦਾ ਹ2ਆ) ਟੁੱਖ ਆਉਦਾ ਗਹੈੰਟਾ ਹੈ... 

ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ((ਨਰਜਨਹਾਰ) ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, 

ਇਕ(/ਏਕ) ਨਿਮਖ ਨ(ਨਾ? ਲਗੋਂ ਧਿਆਨੁ (ਆਨ? ॥ 

ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਿਨ, ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਲਿਵ 

...(ਓਹ) #ਰਲਣਹਾਰ ਨੁਆਨਨ ਨੂੱ` ਭੁਲਾ /ਦੱਟਾ 2, ਤੇ ਏਕ ਪਲ ਲਈ ਦੀ ਪਰਲੰਸ਼ਰ' /ਵੋਚ /ਲੈਵ ਨਗ” 

ਲੜਾਈ... 

ਕਰੁ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੀਜੈ ੍ ਪਹਰੈ, (ਘ#ਰੰ? ਦਾ) 

੯੪ 

ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 
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ਬਿਖੁ (/8੨) ਸੰਚੇ ਅੰਧੁ(ਅ6) ਅਗਿਆਨੁ(ਅਨਆਨ)? ॥੩॥ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਤੂ ਆਵਨ ਦੇ ਵਣਜਾਨਆਂ ਨੂੰ? ਟੱਸ' ਕੈ ,ਇੰਦਗਾਂ ਦੋ ਤਨਿਨੇ ਪਹਿਰ /ਵਲ (#7ਆ ਦੋ ਰਪੰਓ 
/ਟਠ) ਆਹਾ ਹਟਆ' ਆਨਆਨਾ (/ਵਕਾਰਾਂ ਦ?) ਡ/ਨਰ /ਏਕੰਤੂ ਕਰਨ /ਚ ਲਨਆ ਗਹਂਦਾ ਹੈ/ 

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ (੫76) ਰੈਣਿ(ਰੌਣ) ਕੈ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ, 
ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ . ਦੋਸਤਾ 

ਦਿਨ੍(/£ਨ) ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ॥ 

ਦਿਨਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 1 

ਹੋ/ (ਗ#-ਨਆ' ਛਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ? ਵਧਾਗਾਂ ਦੰਸਤਾ/ (/ਤੰਟਗਾੰ ਰੂਪ?) ਰਾਤਾ ਦੋ ਜੱਝੋ ਪਹਰ ਅੰਦਰ; (ਨੱਤ 

ਦਾ) ਉਹ /ਏਨ' ਨਜ਼ਣੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਣੱ' ਸੱਨਾਰ ਦੀ /ਏਸ' ਪੰਡ ਨੂ” ਛੱਡਣਾ ਪੌਦਾ 2)... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨਨ) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਸਮਾਲਿਉਨ) ਤੂੰ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ (ਪ੍ਰਭੂਹਨਾਮ _ ਸਿਮਰ ਤੁਸੀਂ __ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਤੇਰਾ ਦਰਗਹ (ਦਰਨ/) ਬੇਲੀ `ਰੋਇ॥ 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੱਜਣ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

.-ਹ/ (ਹਰ-ਨਾ# ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਨੀ ਦੱਸਤਾ/ ਅੰਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ' ਰਾਠੀ' (ਪਰਨੋਰਰ' ਦੋ? ਨਾਨ 

ਦਾ /ਨੈਮਰਨ` ਕਗ, (ਏਹ ਵਹਹੈਗੁਰੂ ਦਾ ਨਲ ਨ? ਤਰਾ ਰੱਲੀਂ ਟਰਗਾਹ' /ਵਲ ਸੱਲਣ-ਬੋਲੀ ਛਣਣਾ ਨੈ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨਰਨ੧) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) - _ਸਮਾਲਿ(ਸਲ) ਪਰਾਣੀ, 

__ਸਤ੍ਿਗਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਨਸਾਨ 

ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥ 
ਅੰਤ ਨੂੰ, ਅਥੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਹਾਈ 

-:<ਹ/ /ਣੈਨਨਾਨ/ ਆਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਨਨਨੁੱਸ਼ਤਾ ਰਾਗ" (ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ ਦੋ? ਨਾਸ ਦੀ ਅਰਾਹਨਾ ਕਰ, (ਲੱ? ਅੱਤ 

ਵਲੋਂ ਤੌਰਾ #ਦਦਗਾਰਾ ਹਾੱਦਾ ਨੈ... 

_ਇਹੁ(/੬ਨ) ਮੋਹੁ (ਮਹ? ਮਾਇਆ, ਤੇਰੈ _ਸੰਗਿ(ਨੱਨ)? _ਨ।ਨਾਂ? ਚਾਲੈ, 



ਝੂਠੀ . ਪ੍ਰੀਤਿ (ਪੁਤ ਲਗਾਈ ॥ 
ਕੂੜੀ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ 

-.-ਹਨ-ਦੱਲਤ' ਦਾ /ਣਹ' ਸਨੰਨ, ਤੰਡੇ ਨਾਲ ਨਗ ਨਾਦ, (/£ਨ ਨਾਲ ਅੰਦੇ? ਕੂੜਾ ਪਰਤ ਸੱਤੀ ਹੱਛੀੰ ਨੈ.. 

ਸਗਲੀ _ ਰੈਣਿ, (ਠੰਣ) ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ, ਬਤੀਤ (ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ) ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ 

ਸੇਵਿ (ਸਵ) _ ਸਤਿਗੁਰੁ , (ਸਤਗੁਰ) ਚਾਨਣੁ (ਭਾਨਣ? ਹੌਇ॥ 
ਸੇਵ, ਸਿਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ______ ਹੋਜਾਏ 

-#ਾਰਾਂ ਰਾਤਾ ਨੰ ਅਨਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੂੰਰੇ /ਵੇਰਾ ਝਤੰਤ' ਹੈ ਨਈ (ਨ/ ਭਾਣ/? ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਨੰਵਾ-ਨੈਮਰਨ 

ਕਾਰ, ਤਾਂ &' (ਤੰਗੀ ਹਨੂੰਗਾਂ /#ੱਦਗਾਂ /ਵਲ ਪਰਮਾਤਮਆ /ਨਆਆਨ' ਛਾ)? ਚਾਨਣ ਹੈਂ ਲਾਈ... 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ _ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਉਥੈ __ ਪਹਰੈ ,(੫/ਹਰੰ) 

ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਚ 

_ਦਿਨੁ(/ਇਨ) ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ॥੪॥ 

ਦਿਨਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ___ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 

..ਨੋ? ਨਾਨਕਾ? (ਤੂੰ ਅੰਫਨ ਦੇ ਫਣਜਤੇਆਂ ਨੂ? ਦੱਲ % (ਸੱਦਗੀੰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ? ਚੱਡੇ ਘਓਗ /ਵਚਾ (ਮੱਤ 
€2) ਉਠ /ਏਨ ਨਫ਼ਦਕਾ ਆ ਜ਼ਾਂਟਾ ਹੈ (ਜਦੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ,ਏਨ ਖੌਡ ਨੂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ 62.. 

`_ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ _ਕਾ, ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਅੰਕਿਤ _ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ____ਦਾ . ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਉਠਿ(ਉਠ) ਚਲੇ _ ਕਮਾਣਾ __ _ਸਾਥਿ(ਨਾਕ) ॥ 
_ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ __ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

-.-6./ (ਹ/ਰਾ- ਨਾ ਦਾ ਫਣਲਾ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਧਾਗੰ ਦਸ਼ਤਾ/ ਜਲ ਰੱਡ-ਟਰਗ਼ਾਹ' ਅਕਾਲ £ਰਸ਼ ਏਂ ` 

ਉਆ (ਹੋਆ ਗੁੱਤ ਦਾ ਸੱਦ? ਆ ਪੁਓਦਾ ਰੰ, ਰਿ ਨਾਲ ਲੌਕ 

ਰਾ, 

` ਇਕ/£ਕ) ਨ ਰਤੀ ਬਿਲਮ _ ਨ(ਨ? _ਦੇਵਨੀ,, ਵਣਜਾਰਿਆ ਵਿ ਰ 
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ _ ਢਿੱਲ, ਦੇਰ __ ਨਹੀਂ __ ਦਿੰਦੇ _ ਵਪਾਰੀ ___ ਦੋਸਤਾ ਲੇ 
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ਓਨੀ।ਓਨੂ?? ____ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ __ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ 

4--ਓ/ (ਹਰੈ-ਨਾਨ' ਦਾ ਵਣਨਾ ਕਰਨ ਆਣ?) ਵਖਾਲੀ ਏੱਲਤਾ/ (ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੰਵ ਨੂੰ? ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇਂ ਭਨੁਤ) 
#ਫਭੂਤ ਟੱਪ ਹੋਂ ਹਲ ਅਤ ਉਹ (/ਏੱਚੇ' ਤੁਰਨ /ਏਲ? ਸ਼ਰਾ ਸੱਠ ਦੀ /ਇਲ ਲਾਂ ਦੋਗੀ ਨਗ” ਕਰਨ 

ਦੰਦ... 

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਪਕੜਿ (ਪਕੜ) ਚਲਾਇਆ, 

ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨੁੱਠ? ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ ॥ 

---ਸਏ' ਰਾਲਾੀਂ-ਟਰਗਾਹ' ਅਕਾਲ ਪਰਲ ਦਾ ।ਲਉਆਂ (ਹ2ਆ ਨੱਤ ਦਾ ਸੱਟਾ? ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹ, (ਤਾਂ ਅੱਤਾ 

ਦਾ ਛਠੈਲ਼ਤਾ) ਫੜਕੇ ਤਰ /ਨਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਉਨ ਟਫਨੋ? ਮਨਨੁੱਸ` ਹਲ਼ੇਸ਼ਾਂ ਠੁੱਡੀ ਹੁਏ ਹਨ:.. 

ਜਿਨੀ,(ਨ੍ਨਿ? __ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? _ ਸੇਵਿਆ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਿਆ 

ਸੇ ਦਰਗਹ(ਟਰਨ/?) ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਖਾਲੇ, ਆਨੰਦਿਤ 

:--(#ਰ) ਨਹਾ (ਨਗ੬੪) ਨੰ ਪੂਰਨ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਵਾ-/ਨੈਮਰਨ' ਕੰਤਾ ਹੁੱਟਾ ਨੰ, ਉੱਹ ਰੱਠੀਂ-ਦਰਗਾਹ 

ਹਸੀਸ਼ਾ ਨਨ, ਭਾਵ ਆਨੰ/ਇਤ'_ਗਹਿੰਏ ਹਨ... 

ਕਰਮ ਧਰਤੀ, ਸਰੀਰੁ।ਸਗੰਰ) . ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ, (ਅੰਤਰ) 

ਕੰਮ __ ਜ਼ਮੀਨ ਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅੰਦਰ 

ਜੋ ਬੋਵੈ, ਸੋ ਖਾਤਿ।ਖਤ) ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਉਹੋਂ ਖਾਂਦਾ ੍ 

੨--(#ਨੱਭਾ' ਲੱਦਨ' ਏ /£ਸ) ਨਨ' ਵਿਨ (ਅਕਾਲ ੪ਰ#' ਵਲ ਝਸਆ ,/ਏਹ) ਨਗਨ ਕਰਨ' ਕਮਾਉਂਣ ਭਈ 

ਹਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ /£ਸ “ਵਲ, ਜਦ ਸੱ ਕੁਝ ਫੀ ਲੰਜਟਾ ਹੈ ਉਠੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ... 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ(ਸੌਗ?? ਦਰਵਾਰੇ , 

ਆਖ਼, ਦੱਸ ਹੇ! ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ _ ਸ਼ੋਭਦੇ, ਸੁਹਣੇ ਲਗਦੇ _ਰੱਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 

ਮਨਮੁਖ (ਸਨਨੁੱਠ ਸਦਾ ਭਵਾਤਿ,ਭਵਾਂਤ) ॥੫॥੧॥੪॥ 

ਮਨਮੱਤੀਏ, ਬੇਮੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ___ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਡੂੱ` ਲੰਵਨ ਦੇ ਵਣਨਾ/ੰਰਆਂ ਨੂੰ)? ਟੰਨ ਕੈ (/ਇੱਦਗਾੰ ਛਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤਣ ਵਾਲ? ਭਗਤ, 
ਰੱਡੀ-ਟਰਗ਼ਾਹੇ ਸ਼ੰਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅਤੇ ਮਨਨੁੰ੪` ਹਲੈਸ਼ਾਂ ਲਨ#-੪ਰਨ' ਦੇ ਲੰੜ /ਫਲ' ਡਟਕਦੇ /ਫੈਰਲੇ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,।/ਨਨੰਰਾਲ? ਮਹਲਾ।#/ਹਲਾ) 8, (ਚਲਾ) _ ਘਰੁ (&ਰ) ੨, (ਦੂਜਾ) ਛੰਤ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ___ ਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੂਜਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

੧ਉਂਨ£ਕ ੬ਅਕਾਰ) ਸਤਿ(ਸੱਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। __ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੂਸਾ) 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਮੀ ਕਣ 

ਓਅੰਕਾਰ (ਪਰਮਾਤਨਾ)? /2ਕ' ਤੋੰ ਕੰਵਲ /ਕ' ਹੈ/ 5%ਕਾਰ ਟੇ ਸਰੂਪ ਲੀ ਹੱਦ (ਲਲੀਵ ਕਾਲ ਤ? ਹੈ/ ਗੁਰੂ 
ਨ੍ਰੂਪ ਓ#ਕਾਰ ਆਕਣਾਂ ,ਕ੍ਰੋਮਾ-/ਉਸ਼ਟਾੰ ਰਾਨੀ ਨਾਹਕ' ਨੂੰ` ਨੈਹਾਲ /ਨੋਹਾਲ ਕਰ` /ਏਂਦੋ ਹਨ? 

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੋਈਅੜੈ, 
__ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅੰਜਾਣ, ਨਾਸਮਝ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ 

ਕਿਉ (ਨਉ? ਕਰਿ।ਕਰ) ਹਰਿ।ਹਰ) ਦਰਸਨੁ (ਦਰਸ਼ਨ) __ ਪਿਥੈ ॥ 

....(ਲੰਕਰ) ਨੁਆਨ (ਲਵ? /ਏਸ਼ਤ੍, (ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ? ਪੌਕੇ ਘਰ /ਵੋਚ /ਨੈਅਹੰਤੇਆਂ ਵਾਂ ਨਾਗਮੜ ਠਂ 
ਣਾ ਰਹ, (ਭਾਵ ਨਾੜ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਲੱਲ-ਆਜਾਰ' ਹੱ ਨਾਂ /ਨ/ਤਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅਥਵਾ 

ਰੱਡੀ-ਦਰਗਾਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ (#ਸ%) ਦੇ ਲੀਟਾਰ /ਕਵੇ" ਕਰ' ਸਕੰਗੀ? 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ 

ਗੁਰਮੂਖਿ(ਡੁਰਨੁਖ? ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੇ ॥ 

ਸਤਿਿਗਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ 
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ਆ ਅੰਕ ੭੮ ਰੇ - ਰਾ 
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(੪੬ ੦. ਆ” ਵਿ 

---('ਜੰਕਰ) ਅਕਾਲ “ਰਸ ਆਹਣਾਂ ਨਹਰ ਕਰ ਦੋਵੇ, (ਤਾਂ ਲਵ /ਏਸਤ੍ਰ?) ਸ਼ਮੋਗੁਰੂ` ਲੀੰ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਗੀ 

ਸਹੁਰੇ ਘਰਾ /ਏਲਾ (ਪਰਵਾਨ ੱਣ ਵਾਲ) ਕੰਮ-ਕਾਜ /#ੱਥ` ਲੈਂਦੀ... ਰ 

ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ __ਗੁਰਮੁਖਿ,(ਨਲ੨੭ 
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ __ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ - __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ___ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ _ਗੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਉਂਦੀ, ਸਿਮਰਦੀ 

...(ਨੰਵ ,ਏਨਤੂ?) ਅਤੈਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਨਨੁੱਖੋਤਾ ਰਾਗਾੰ' ਸਹਰ ਘਰ /ਵੋਚ (ਪਰਵਾਨ ਹੌਣ' ਵਾਲੋ? ਕੰਮ-ਕਾਜ /ਨੈੱਖ 
#ੰਦਾੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਸੰਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਸ਼ (ਦੇ ਨਨ ਨੂੰ? #ਨਰਦਾੀ ਗਹਿੰਦੀ ਹੈ... 

ਸਹੀਆ, (ਸਆ) `__ ਵਿਚਿ,(/ਵਚ) __ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ, 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਹਰਿ(ਨਰ) ਦਰਗਹ(ਫਰਗ/ਹ) ____ ਬਾਹ(ਬਾਂਨ? ਲੁਡਾਏ ॥ 
ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ____ ਬਾਹਾਂ ਹੁਲਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 

ਆਉ #ਤੇ ਰੱਠਨ-ਦਰਨਾ2ੇ, ਮੱਲ /#ਚ 

ਬਾਨਾਂ ਲੁਡਾਉਂਦੀ (ਸਾਂਈ ਹੈ)... 

ਲੇਖਾ _____ਧਰਮਰਾਇ ____ ਕੀ ਬਾਕੀ, 
__ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ___ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 

ਜਪਿ(ਜ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%)? _ਕਿਰਖੈ ॥ 
ਜਿ ਕੇ ` ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਹਲ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਣੀਆਂ, 

ਭਾਵ ਲਕੀਰ ਫਿਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਓਹ) “ਰਸ਼ੈਸ਼ਰ ਟਾ ਨਾ# ਜਲ ਲਖ ਕੰ. (ਆਣ) ਰਗ ਉਤਾਰ ਰਾਤੀ 2, 

ਰਵਾ ਲੰਦੀਂ ਨ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੀ... 

ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ___ ਅੰਜਾਣ, ਨਾਸਮਝ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨ੨) ਹਰਿ(ਹਰ) ਦਰਸਨੁ (ਏਰਸ਼ਨ) ਦਿਖੈ ॥੧॥ 
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...(2ਵੇ? ਅੰਜਾਣ, ਸੁਆਨ' (ਜੰਵ? /ਏਸਤ੍ਰਾਂ (ਸਨਾਰ ਰੂਪ?) ਪੌਕੇ ਘਰ /ਫਚ' ਗੰਦੀ ਹੱਠਂ ਵੱ ਸੰਤਗੁਰੂ ਦੀ 
#ਨਮੁ#ਤਾ ਰਾਗੀ (ਖਤ?) ੪ਰਨੈਸ਼ਰ ਦੇ ਟਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ' ਕਰ` ਲੰਦਾੰ ਹੈ/ ਰ੍ 

ਵੀਆਹੁ (ਫਆਹ) ਹੋਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, 
ਵਿਆਹ ਨ ਹੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੇ! ਪਿਤਾ 

ਗੁਰਮੁਖੇ(ਨਗਐ) __ ਹਰਿ (ਹਠ) ਪਾਇਆ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ 

...ਨੈੰ/ (ਨੌਰੇ ਸਤਗੁਰ) /#ਤਾ; (ਪਤ#-ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਨਾਲ)? ਮਰਾ /ਏਆਹਾ ਹੋਂ ਉਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਵ 
1 %੧' ਨੰ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ) ਅਤੇ ਪਲਸ ਰਾਠੰੱ` (6? ਵਹਹ੍ਗ੍ਰ (੫੩?) ਨੂੰ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਉਆ ਹੈ... 

ਅਗਿਆਨੁ (ਅਜੋਆਨ 9, ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, 

ਗੁਰ ਰ ਗਿਆਨੁ, (/ਨਿਆਨ੍) ਪ੍ਰਚੰਡੁ।ਪਰੰ>) ਬਲਾਇਆ ॥ 

ਸਤਿਗਿਰੂ ਬੋਧ, ਸੂਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ 

--- (ਹਗੀ-/#ਲਾਘ ਨਾਲ ਮਰਾ? ਅਨਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟੂਰ ਹੱ ਆਨ ਹੈ, ਰੀ 
ਨ ਨਗਨਗਾ ਓ/6%ਆ ਹੈ... 

ਬਲਿਆ ਗੁਰ __ਗਿਆਨੁ(/ਨਆਨ)? __ ਅੰਧੇਰਾ ` ਬਿਨਸਿਆ, 

__ ਬਲ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਧ, ਸੂਝ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ? _____ ਰਤਨੁ (ਰਤਨ) ਪਦਾਰਥੁ (ਪਦਾਰਥ? ਲਾਧਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੁ ਲੱਭ ਪਈ 

= 

.- (ਰਾ ਲੀੰਵਨ? ਲੁਰ-ਨਿਆਨ ਦੇ ਫਲਣ ਨਾਲ (ਨਰੱ-ਨੂਠ? 6 ਆ ਹੈ, ਅਨਆਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ /ਨੈਨਸ਼ 
/ਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ /ਏਸ਼' #ਹਾਂ=ਪ੍ਰਕਾਲ਼ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਗੱਰ-ਨ% ਨੀਂ ਅਸੱਲਕ' ਵਸਤੂ ਲਭ ਪਲ ਹੈ... 

ਹਉਮੈ(ਹ੬ਮੰ? ਰੌਗੂ (ਨ) ਗਇਆ, ਦੁਖੁ(ਏ%) ਲਾਥਾ, 
ਹੰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ਼ __ ਲੱਥ ਗਈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ 

ਆਪੁ (ਆਨ) ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ।/ਨੁਰਮਤ) ਖਾਧਾ ॥ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ, ਅਹੰ ___ ਆਪੇ ਨੇ, ਸੈ-ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀ'ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ 



£ 2 -..2--= &%੪੦==੬੬=੨=੬-੬-੬੬-= ਟਲ ਨਕ ੬ ਦਲ ਦਾਦ ਦਯ 

(707) 

੮੬੬ ਤੀ (” ੬ <੩੪੬੬==- ਪਰ ] ੨ ੩੬ <&੨ ਰੇ ੪੮ 22 । 95 ਆ 
੬. ਲੀਓ <੩ >> ੬੨੭ 2 ੧੩-- ੨ 

੧ ਕੇ ੮੨੩੭ ਅੰਕ ੭੮ ੨ ੨ 
੨ __==>ਾ ' ੧੬. ੧੧੯ 

(੬ ਦਰ ੨੦ ਆ ਗਿ 

---ਹਉਨੀ-ਰੰਨਾ /#ਟ' ਨਿਆ 5, ਅਤੇ ਹਉਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਥ ਆ ਹੈ, ਅਤਗੁਰੂ' ਦੀ #ੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਲ਼ਆਾਨ 

ਹੱਲੇ ਨ੍ਰੰ-ਨਆਨ ਨੰ ਆਹੀ-ਡਾਵ' ਨੂੰ ਭਾਵ ਮਨੀ ਆਹ ਨੂੱ` ਭਾ ਆ ਹੈ, #ਕਾ /ਏੱਤਾ 2... 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ,(ਨਰਤ) ਵਰੁ(ਵਰ) _ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ(ਅੜਨਾਨ? 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ __ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਮਰ, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ 

ਨਾ(ਨਾ? ਕਦੇ ਰ੍ ਮਰੈ ਰ ਨ(ਨਾ? _ ਜਾਇਆ ॥ 

3. /ਨਵੇ' ਨ)? ਆਵਨਾਲ ਅਕਾਲ-9ਰਲ, _ਵਹਓਗੁਰੂ #ਸਨ ਦੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ,ਲਿਆ ਹੀ, (ਉਹ)? ਨਾ ਕਦੋ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਗੀਂ ਕਦੀਂ ਜਮਾ ਰੀ... ਰ੍ 

ਵੀਆਹੁ (ਵਿਆਹ) ` ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੌਲਾ, (ਲਾਰਨਾ? 

ਵਿਆਹ __ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ `_ ਹੈਂ! ਪਿਤਾ 

ਗੁਰਮੁਖੇ(ਭੁਰਾ੧? ਹਰਿ(ਹਰ) ` ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
__ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ! ਹਰੀ __ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ 

.--ਹ/ (ਨੌਨੇ ਆਤੈਗੁਣੂ? /#ਤਾ; (੫ਤ-ਪਰਨੈਸ਼ਰ ਨਾਲ)? ਮਰਾ /ਇਆਹ' ਹੱ ਆ ਹੈ, ਅਤੇ .#ੱਤਗੁਰੂ' ਭਾਵ 
ਆਹ ਲਾਂ ਦੀ ਨਨਗੁੱਖਤ; ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਰਾਠੀੰ' (6? ਫਨੰਹ੍ਗੁਰੂ (੫੩?) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਖਤ ਕਰ /ਨਆ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਤਿ(ਨਤ? ਸਤੇ(#ੱਤ) ਰ ਮੇਚੇ ਬਾਬਲਾ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਅਟੱਲ ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੇ ! ਪਿਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਨ ਮਿਲਿ(ਨਲ? ਜੰਵ ਸੁਹੰਦੀ_॥ 

___2/ ਮੰਨੇ ਤਨ ਸਰਾ ਹਗੀ-#ਸਨ ਸੱਤਾ-ਸਰੂਪ, ਸਦਾ-ਜਰੈਰ ਗਉਣਾ ਵਾਲਾਂ 6, (ਉਨ ਨਾਲ #ਲਾਘ' ਲਈ?) 

ਭਰਾਤ` ਤਾ? ਪਰਲੌਸ਼ਰ-ਸਨਾ ਦੀ ਗੀ ਭਾ /ਇੱਟੀ ਹ... 

ਪੋਵਕੜੈ , ` ਰਗਿਫਰ) _____ ਜਪਿ੧9 __ ਰੋਲੀ, 
ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ _`'ਸਿਮਰਕੇ _. ਸੁਖਦਾਈ, ਆਨੰਦਿਤ 

ਵਿਚਿ(/ਵਦ) ਸਾਹੁਰੜੈ, ਰ੍ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥ 
ਵਿਚ, ਅੰਦਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ 



੪“<੮ 
੬ ੮ ੮੧੬ ਦਰ 5 ੩ ਅਲ ੨੩੨੨ 6 ੧੩4 

ਕੋ ) ੨੨ ੬ ੨੯) ੬ 
2, <੨੧੯੯ ੨੩ ੨੨੨ <ਟ” ੯੬&= 
ਣਾ ੧ 

ਰੰ, ਰੰ ਅੰਕ ੭੮-੭੯ ੨੨੬੩੩ ਤੁ ਪੱ. " ਵਿ 

੧ ੨੨੨ ੧੨੨੩=<=== 
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_...ਨੱ' ਨੱਨਾਰ ਨ੫) ਧੰਕੇ ਘਰ' /ਵਚ ਪਰਨ਼ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਨੁੱਖ-ਅਨੰਦ' /ਵੈਚ ਗੰਹਿੰਦੀਂ ਨ, ਅਤੇ 
ਨਾਰੇ ਘਰ /ਵੇਚ ਭਾਵ (ਰਾੱਠ-ਟਰਗਾ2? ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੱਡ' ਰਗ ਹਾ... 

ਸਾਹੁਰੜੈ ਵਿਚਿ(//ਜ? ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ, 

ਜਿਨਿੰ(ਿਰੂ? ਪੋਵਕੜੈ _ __ ਨਾਮੁ(ਨ%? ਸਮਾਲਿਆ।ਨੀਨਅਆ? ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਮਾਰਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ 

.-./ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੀਵ /ਏਲਤਰੀਆਂ ਨ? ਪੌਕੇ ਘਰ' /ਫੋਚ' (ਪਰਡੂ? ਨ ਦੀ ਝੱਦਨਾ ਕਤ? 2; (ਓੰਠ) ਆਹਰ %ਰ' ਭਾਵ 
(ਰੱਲੀਂ-ਦਰਗਾਹ) /ਦੈਰਾ ਫੰ ਲਹੁਤਾ ਸਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ... 

ਸਕੁ(ਸ਼ਭ) _ਸਫਲਿਓਂ `_ ਜਨਮੁ(ਜਨ੭ __ ਤਿਨਾ(#ਡਹਾ? ਦਾ ___ ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਗਾਰਨਾਕ) 

ਜਿਨਾ(ਨਨੁ? ____ ਮਨੁ(ਨਨ) ਜਿਣਿ, (ਨੈਣ) ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ॥ 
੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਗੋਟੀ __ ਸੁੱਟ ਕੇ 

<-(ਉਨੂਹਾ? ਗੁਰਨੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਗੀ _ਨਾਗਭੇਕ' ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ 2, #ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ (ਸੱਲਾਰ ਰੂਪੀ ਚੱਪੜ' ਦੀ ਖੰਡ 

/ਫੈਚਾ' ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਆ ਦ? ਅੱਟਾੰ ਨੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਨ-ਨੱਤ ਠ. ਲੰਨ ਦੀ ਛਾਲ ਸਰ ਕਰ ਲਈ ਠੈ.. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਸੰਤ ___ ਜਨਾਂ __ ਮਿਲਿ,(ਨਲ) ਕਾਰਜੁ (ਕਾਰਜ) ਸੋਹਿਆ, 

ਵਰੁ (ਵਨ) ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ(ਪਰ੫) ਅਨੈੰਦੀ ॥ ਰ੍ 
ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਅਨੰਦਮਈ, ਅਨੰਦ-ਸਰੂਪ 

---ਬਰਸ਼ਸ਼ਰ' ਏ ਸਾਨੂਾ-ਲਨਾਂ ਦੇ /#ਲਾਮ ਨਾਲ (ਮੋਰਾ? /ਵੈਆਨ-ਕਾਰਜ ਸ਼ੰਡਨਨਕ ਨ /ਨਅਨ ਅਤੇ (ਨ? 
ਅਨੰਦਾ-ਨਰੂਪ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਸ਼ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ,ਨਆ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਸਤਿ(ਸਤ? ਸਤਿ(ਨਤ) ਮੇਰੇ ਬਾਬੌਲਾ, (ਝਾਕਨਾ? 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਆਪਣੇ ਹੇ! ਪਿਤਾ 

__ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਲ ` . _ ਮਿੱਲਿ(ਨਲ) ਜੰਵ`__ ਸੁਹੰਦੀ(ਨਹੰ?? ॥੩॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਮਿਲਾਪ ਜਨੇਤ, ਬਰਾਤ ਸੁਹਣੀ ਲਗਦੀ 
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.--ਹ./ ਨਨ ,#ਤਾ/ ਨੰਰਾ ਹਰਨ-ਖ਼ਸਨਾ ਨਾੱਤ-ਨਰੂਘ, ਸ਼ਦਾ-ਸੰਝੇਰ' ਗੰਹਿਣ ਫਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨਾਲ ,ਸਲਾਪ 

#ਣ?) ਛਰਾਤ' 5£ ਪਰਸੰਸ਼ਰ-ਨਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭਾ /ਏਂਟੀ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਪ੍ਰਭੁ(/ਪੂਡ) __ ਮੈਰੇ _ਬਾਬੁਲਾ, 
ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੈ ! ਪਿਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਦੇਵਹੁ __ ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ਮੈਨ? ਦਾਜੋ ॥ _ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ, ਦਹੇਜ਼ 

,--ਹ/ ਪੈਨ, ਪ੍ਰਡੂ-ਪਰਨੌਸ਼ਰ' /#ਤਾ/ ਗੰਨੂੱ” ਗੰਰ-ਨਾ%, ਦਾਨ ਦਾ ਟਹੌਜ਼ /£ਓ ਨ£.. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਕਪੜੇ, ਹਰਿ(ਹਰ)? ਸੋਭਾ।ਸੱਭਾ) ਦੇਵਹੁ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਨ, ਵਡਿਆਈ __ਦਿਓ 

ਜਿਤੁ(ਨਤ)? ____ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ॥ 

<=੦/ ,ਟਤਾ' ਲੀ“ ਮੌਨ” ਫਹਹ੍ਗੁਰ-ਨਾ#' ਦੇ ਛਸ਼ਤਰ' /£ਓ ਮੰਨੂ ਵਹਹੇਲਰ-ਨਾਲ' ਦੀ ਨੀ ਡਾਨ-ੱਕਤ' ਝਥਸ਼ 
ਨਸੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ /€ਆਹ-ਕਾਰਜ਼ (ਲੁਹਣਾੰ ਤਰਹ? ਸੱਵਰ' ਲਾਟ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਗਤੀ, ਕਾਜੁ (ਕਾਲ? ਸੁਹੇਲਾ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ (ਵਿਆਹ) ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲਾ, ਸੌਖਾ 

__ਗੁਰਿ(ਨੁਰ? ਸਤਿਗੂਰਿ(ਸ਼ਤਨੁਰ? ਦਾਨੂ (ਦਾਨ) ਦਿਵਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ < ਦੇ ਘਨ ਦੇ 

---ਪਰਨ਼ੈਸ਼ਰ' ਟੀ ਲੰੱਦਗਾਂ ਕਰਕੇ (ਸਰਾ? /੬#ਆਹ-ਕਾਰਨ' ਨੁਖ਼ਾਲਾ ਹੈ ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ,ਦ (ਕਓਗੀ 0 ਫਾਰ 

ਨਾ #ਰਸ਼ੌਸ਼ਰ ਨੰ) ਗਾਰ-ਸਤਿਗੁਨੂ ਪਾਨ ਝਥ/ਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ... 

ਖੰਡਿ(ਡ) ਵਰਭੰਡਿ, (ਫਰਭੰਡ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੋਭਾ (ਸੰਤਾ) ਹੋਈ, 
ਖੰਡਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ __ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿਚ __. ਪ੍ਰਭੂ __ ਵਡਿਆਈ ਹੋਂ ਗਈ ਹੈ 

ਇਹੁ(/£ਹ) `_ਦਾਨੂ, (ਦਾਨ) ਨ(ਨਾ? ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥ 

ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ __ਰਲਦੀ _ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ 
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... ਬੰਡਂ-ਸੁਹੈਨਡ£ ਭਾਵ ਨਾਰੇ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਦੰ ਬੰਗਾ ਦੀ ਵਲੋਆਣਾਂ ਹੱ ਗਈ ਰੈ, /ਹ' ਫਾਤਾ ਐਲੀ ਨੌ 
/ਕ' ਹੱਰ' ਕੈਸੇ ਫੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਰਲਏਆਂ ਰਲਾ ਨਹੀ ਭਾਵ ਕਈਂ ਦੀ ਸੱਸ਼ਹਰੇਕ ਫਸਤੂ` ਏਸ ਦੈ ਝਰਾੜਰ' 
ਨ#ਹ7?.. 

ਹੋਰਿ (ਹਠ? ਮਨਮੁਖ, (ਮਨਨੁੱ£? 
ਹੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੱਤੀਏ 

ਦਾਜੂ(ਦਾਲ) ਜਿ(ਨ? ਰਖਿ(ਰ੧) ਦਿਖਾਲਹਿ, (/ਇਖਾਨ/?? 

ਦਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਕੇ (ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਦਿਖਾਲਦੇ 

_ ਸੂ ਕੂੜੁ (ਝੜ) ਅਹੰਕਾਰੁ (ਅਹੰਕਾਨ)? _ ਕਚੁਂ(ਕੱਠ? ਪਾਜੋ ॥ 

ਉਹ ਬੁਠ ਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੋਟਾ __ ਪਖੰਡ, ਦਿਖਾਵਾ 
ਉ 

:.-(ਹਾਰ-ਨਾ#' ਤੱ /#ਨ?) #ਨਨ#ਤਏ, ਹੱਰ' (ਏੁ/ਨੈਆਦੀ) ਟਹ£, ,ਨੈਹੜਾ ਰੱਖਕੇ (ਸੰਨਾਰ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਨ 

6 ਹਾਸਲ ਨਨ ਓਹਾ ਝੂਠਾ, ਹੰਕਾਗੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ੫ਥੰਡ ਹੈ... 

ਹਨੀ ਪ੍ਰਭੂ(ਪਭ) ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, 
ਹਰੀ _ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੇ ! ਪਿਤਾ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ (ਦਾਨ) ____ ਮੈਨ? ਦਾਜੋ ॥੪॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਰ ਦਾਜ, ਦਹੇਜ਼ 

--<ਹ/ “ਹੈਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ-ਮਰਸੰਸ਼ਰ /#ਤਾ/ ਮੰਨੂ ਗੰਨ-ਨਾ% ਟਾਨ` ਦਾ ਟਹੇਜ਼ /ਏਈੰ ਨ£.. 

`_ਹਰਿ(ਹਗ) ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ` ਬਾਬੋਲਾ, (ਡਾਲਨਾ) 

ਪ੍ਰਭੂ ਰਮਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ਰਮਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ ਆਪਣੇ ___ ਮੇਰੇ !ਪਿਤਾ 

ਪਿਰ ਮਿਲਿ(ਨਲ)? ਸਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥ 

ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੰਸ਼, ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦੀ, ਚਲਦੀ 

...ਹ/ ਨੰਨੋਂ /ਤਾ/ ਸ਼ਰੜਾ-/ਵਆਪਕ; ਪੂਡੂ=ਪਰਲੰਸ਼ਰ ਰੂਨ, ੫ਤੰ ਦੇ /ਲਾਪ' ਨਾਲ, ਉਤ 

(ਭਾਵ ਗੁਰਨੁੱਓ ਜਨ? ਛਾ ਢਾਗਾ ਰੁਇਾ ਰੀ. 
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ਹਰਿ(ਹਗ) ਜੁਗਹ(ਸੁਗਹ? ਜੁਗੇਂ, ਜੁਗ __ ਜੁਗਹ(ਲਗਨ? ਜੁਗੋ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਜੁਗਾਂ __ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਯੁਗ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ 

ਸਦ ਪੀੜੀ(੫ਤ? ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥ 
ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੰਸ਼ ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਦੀ, ਤੁਰਦੀ 

:-ਹਗਾ (੫੩) ਨੁੱਨਾਂ-#ੱਨ, ਨੁੱਨਾਂ-ਨੱਨਾਂਤਰਾਂ ਤਕ, #ਲੀਵ-ਕਾਲ੍, ਨ (ਰਾਠੰ' /#ਲਾਪ ਹੱਣ ਨਾਲ 
ਵੱਸੇ (ਭਾਵ ਗੁਰਮੁੱਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡ ਅਨ? ਵੱਧਦਾ ਹੈ... 

ਜੁਗਿ(ਨਗ? ਜੁਗਿ, (ਜਨ? ਪੀੜੀ(੫#?? ਚਲੈ __ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) _ ਕੀ, 
ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਸ਼ ਚਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ `ਢੀ 

ਜਿਨੀ(ਨ?? ਗੁਰਮੁਖਿ(ਭਰਨ? ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਰਾਧਿਆ _ 

.-ਲਡਾਂ ਨੁਨਾਤਰਾਂ ਭਾਵ #ਟਾਂਵ-ਕਾਲ /ਵਲ ਪਰਲੈਸ਼ਰ' ਦੀ ਤਹ ਸਤਗੁਰ ਰਾਗੀ ਲਲਦਾੀਂ ਗੰਦੀ / ਐਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰ ਆਓਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਡਤਾ ਗਾਠੀ” (ਪੁਡੂ? ਨਨ ਟਾ #ਮਰਨ ਕੱਤਾ ਹੈ (ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਠੰ ੪ਰਨੰਸ਼ਰ` ਦਾ 

ਨਾਠਾੀ-#ੱਤਾਨ ਅਥਵਾ ਉਹ ਨੰ ਪ੍ਰ੍ਡੂ ਦੀ ਵੱਡ ਹਨ)... 

ਹਰਿ(ਹਗ? ਪੁਰਖੁ ,(4ਰ੨) ਨਨ) ਕਬ ਹੀ ਬਿਨਸੈ _ ਜਾਵੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਰ੍ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀ ___ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਾ 

ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ (ਚੜ੍ਹ? ਸਵਾਇਆ ॥. 
ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ, (ਮੁਹਾਵਰਾ) ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 

..“ਰਮਆਾਤਮ-੭ਰ#; ਕਦ ਵੀ /ਨਨਸਦਾ ਅਤੇ #ਰਣਾ ਨਨ; ਓਹ' ਤਾਂ ਨਗ ਹਰ-ਰੱਸ਼, ਟਣ-ਨਵਗਇਆ ਟੁੱਟਾ 

ਗਉਇਾ ਰੈ... 

69 (9 

ਨਾਨਕ, ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਰਿ(ਹਨ) ਏਕੌ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ-ਰੂਪ 

ਜਪਿ(ਜ੫? ਹਰਿ(ਹਰ) _ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%)? ਸੋਹੰਦੀ ॥ 
ਸਿਮਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ __ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ - ਸ਼ੋਭਨੀਕ 

-<ਹ/ ਨਾਨਕ? ਸਾਨੂ ਅਤੇ ਨਾਗੂਆਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ /ਏੱਕੰ ਰੂਪ ਹਨ; ਵਓਗੁਰ ਦਾ ਨਾਨ ਸਰ ,ਨੈਨਰ ਕੰ 

(#ਵ-,ਸਤਨ ਮੱਤਾਂ ਭਾਗ ਰ6 #ੰਭਨੀਕ ਹੈ ਲਾਂਦੀ ਹੈ... __ 
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ਆ ਚ # 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਰਾਮ _ ਰਾਮ _ ਬਾਬੁਲਾ, (ਤਾੜਨਾ? 
ਪ੍ਰਭੂ _ਰਮਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ਰਮਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ , ਰਿ _ ਮੇਰੇ !ਪਿਤਾ 

ਪਿਰ ___. ਮਿਲਿਨਲ) ਧਨ ਵੇਲ _ _ਵਧੰਦੀ ॥੫॥੧॥ 

ਰ੍ ਹੀ ਸਤ ਆ ਸਗ (ਜਦ) ,ਏਸਤ੍ੀਂ ਦੇ ਵੱਲ; 
(ਭਾਵ ੁਰਨੜ'ਂ ਜਰ?) ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾ ਨੰ? 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ, (/ਨੈਗੀਰਾਗ) ਮਹਲਾ।ਮਓਲਾ) ਪ,, (ਪੰਨਵਾਂ? ਛੰਤ 

_ ੧ਓਂਨੇਏਕ ੬ਅਕਾਰ) . ਸਤਿ(ਨੱਤ) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ(ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰ੍ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗਰ ਰ -ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੂਸ਼ਾਲ) 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਐਅਕਾਰ' (੪ਰ੦ਤ੦) /£ਕ' ਤ' ਕੰਵਲ /ਏਕ' ਹ/ ਓਅੰਕਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੂ ਦੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤ? ਹੈ/ ਹਰ 
ਸਰੂਪ ਓ#ਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ,ਰ੍ਰੋਧਾ-/ਊਸ਼ਣਾੰ ਰਾਗੀ ਸਾਧਕ ਨੂੱ` ਨੈਹਾਲ ,ਨੈਹਾਲ ਕਰ' /ਏਂਦੋ ਹਨ/ 

ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ (ਨਨ) ਰ ਰ ਸਮਾਲੇ(ਨਉਲੇ? ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ 

ਹੈ/ (ਮੋਗੇ) /#ਆਰ ਠੰੱਸਤ/ ਮਨ ਸ_ ਪਰਸ਼ੋਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ:.. 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਿਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੰਗ 
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:<-ਹ/ (ਨਗੋ? ਆਨੇ ਦੱਸ਼ਤ/ ਅਨ ਲਨ (ਨੈਰਫ਼' ਤੋੰ ਨੈਕਫ? ਪਰਸ਼ੌਸ਼ਰ (ਦਾ ਨਾਨ? ਨੰ ਤੋਰੇ ਨਾਲ /ਨੈਭੌਗ:... 

ਸੰਗਿ(ਸਨ? ਸਹਾਈ, ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ? ਧਿਆਈ, (/?ਆਣ?? 

ਨਾਲ, ਸਾਥ `_ਮਦਦਗਾਰ` __ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਅਰਾਧਦਾ 

ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਏ ॥ 

ਵਿਅਰਥ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 

:.(ਹ/ #ਨਾਂ ਨ €0 ਪਰਲੰਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਨ ਨੈਸਰਦਾ ਹੈ, (ਫਹੰਹਿਗਾਰ' ਉਸ਼ਟਾ) ਸੱਗੀ-ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਮਣਦਗਾਰਾ 
ਝਣਦਾ ਹੈ, #ਤੇ (ਅਕਾਲ #ਰ#' ਦੀ ਝੰਏੌਗੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ' ਤੱ? ਖਾਲੀ ਨੰ ਲਾਂਟ”.. 

ਮਨ ਚਿੰਦੇ, ਸੇਈ _ਫਲ ਪਾਵਹਿ, (ਪਾਵ/?? 
ਚਿੱਤ ਇੱਛਤ ਉਹੀ ਲਾਹਾ, ਲਾਭ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਚਰਣ _ ਕਮਲ ਚਿਤੁ(/6ਤ? ਲਾਏ ॥ 

ਪੈਰ ਕੰਵਲ(ਫੁੱਲ) ਮਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 

.--(ਵਹਹਿਗੁਰ) ਦੇ ਕੱਢਲ' ਫੁੱਲ ਫਰਗੇ ਲਰਨਾਂ ਨਾਲ /ਓੱਤ ਜੰਤੀਆ$ (ਜੀਵ) ਉਗੀਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ 

/ਨੈਹੜਾ (ਓਹ) #ਨ /ਵਚ /ਨੱਤਵਣਾ ਹੈ... ਰ 

ਜਲਿ(ਨਲ) ਥਲਿ(ਝਲ) ਪੂਰਿ(£ਰ) ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, 

ਜਲਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਪੂਰਣ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ _ਬਨਮਾਲਾ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 

ਘਟਿ(ਘਟ? ਘਟਿ।੫ਟ? ਨਦਰਿ(ਨਦਰ? ਨਿਹਾਲੇ ॥ 

ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ _ਨਿਹਾਲਦਾ, ਵੇਖਦਾ 

... (ਕਰਤਾ £ਰਸ਼? ਲਲਾਂ ਅਤੇ ਥਲਾਂ /ਵਝ' ੫/ਓਨਰਣ' 2, ਇਹ (#ਸ੍ਰੈਸ਼ਟਾੀਂ ਏ? ਘਟ' ਘਟ' /ਵੇਲ, ਭਾਵ ਸਭ ਲਾਵਾਂ 

ਰੱ (#੫ਣ£) ਤ੍ਰੰਪਾ-/ਊਸ਼ਟਾੰਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ) ਸਿਖ `__ਦੇਇ(ਏ) ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ _ ਦਿੰਦਾ ___ ਮਨਾਂ ਪਿਆਰੇ 

ਸਾਧਸੰਗਿ(ਨਾਧਸਨ? ਭਰਮੁ(ਝੂਮ? ਜਾਲੇ. ॥੧॥ 

ਸੱਤ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਭਰਮ, ਵਹਿਮ ਜਾਲ ਦੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਹ 
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..-ਹ/ ਨੌਰੇਂ £ਆਰੇ #ਨਾਂ/ ਨਾਨਕ (ਤੰਨੂੱ? £੪ਦੋਸ਼ /#ਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਤ-£ਰਥਾਂ ਦੀ ਨੰਜਤ “ਏਦਾ (ਨਾਕ, ਆਪਣੇ 
ਨਾਨ) ਵ6ਸਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਟਨ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀ _. ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ,ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਬਿਨੁ ,(/ਨਨ) ਝੂਠੁ (ਭੂਠ? ਪਸਾਰੇ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਖਿਲਾਰਾ 

--ਹ/ (ਹਠ) /#ਆਰੇ ਦੌਸ਼ਤ/ ਅਨ' ਜੰ ੫ਰਸ਼ੈਲਰ' ਤੱ” /ਨਨਾਂ (ਜਗਤ ਦਾ ,ਏਹ ਸਭ) ਨਾਰਾਂ ਕੂੜ ਹੈ. ਭਾਵਾ 

ਨਾਸਫਾਨ` ਨੰ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਰ੍ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਦੋਸਤਾ 

ਬਿਖੁ(/8੧੭ ਸਾਗਰੁ (ਨਾਗਰ) ਸੰਸਾਰੇ ॥ 
ਜ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਗਤ 

...ਹ/ (ਹਰ) /ਮਆਰੋ ਟੌਸ਼ਤ; #ਨ ਨ (/ਏਹ) ਨੱਨਾਰ (%702ਆਵਾੀ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਨ?) ਫ਼ਹਹਿਰ` ਛਾ ਨਨੁੰਇਰ' ਹੈ... 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਰਿ(ਕਰ) ____ ਬੋਹਿਥੁ (ਸਹਸ) ਕਰਤੇ , 

ਪੈਰ _ ਕੰਵਲ(ਫੁੱਲ) ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ 

ਸਹਸਾ(ਗਹਿਨਾ? ਦੂਖੁ (ਏ%/ ਨ(ਨਾਂ? ਬਿਆਧੈ ॥ 
ਸੰਸਾ, ਸ਼ਕ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਲਗਦਾ 

...ਇੰਜਾ ਨਾਂ ਪਾਰ ਬਰਨ ਲਣ) ਕਰੜਾ ਪੁਰ' ਜੋ ਫਲ (ਡੱਲ? ਭੁਧੀਂ ਰਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲੰ (ਛੇ? 

ਕੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਟੁੱਖ' (ਤੌਰ? ਪੰਹ ਨਗੰ' ਸਕ. 

ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਪੂਰਾ __ ਭੇਟੈ ਰ ਵਡਭਾਗੀ, (ਦਡਭਾਨ?? 

ਰ ਆਠ _ਪਹਰ (ਘਰ? ਪ੍ਰਭੁ(£ਭ) ਜਾਪੈ ॥ 
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ਸਨ ਕੈਸੇ ਨੂੰ ਫ? -ਵੱਡੇਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਨ ਅੱਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੱਦੀਂ 2, ਏਹ ਅੱਠ ਪੰਨਿਗ, ਭਾਵ 
/ਇਨ-ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪਰਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

ਆਦਿ(ਆਟ) ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ, 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ, ਟਹਿਲੂਆੰ ਮਾਲਕ, ਰਾਖ਼ਾ 

ਭਗਤਾ (ਭਗਤਾਂ? ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਅਧਾਰੇ ॥ 

ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਓਟ, ਆਸਰਾ 

... (ਕਰਤਾ ਨਰਸ)? ਆਹਟ ਤੱ” ਅਤ ਨੁੱਨਾੰ ਨੁੱਾਂਤਰਾਂ ਤੱ (ਨੰ ਆਪਣ? ਨਫਕਾਂ ਦਾ ਆਲਕ' ਨੰ/ 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ)? __ਸਿਖ ਦੇਇ (ਏ) ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ __ ਦਿੰਦਾ ਮਨਾ ਪਿਆਰੇ 

ਬਿਨੁ (/ਨਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਝੁਠ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥ 
੨ 

ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਖਿਲਾਰਾ 

94 ਨੌਰੇ ਆਨੇ #ਨਾਂ/ ਨਾਨਕ' (ਤੰਨੂ? ਓਖਲੋਸ਼' /ਇੰਟਾ ਹੈ &;. ਪਲਸ਼ੈਸ਼ਰਾ ਡੰ' ਨਾਂ (ਨਗ ਦਾ ,ਇਨਾ ਸਭ? 

ਪਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਹੀ, ਭਾਵ ਨਾਲਵਾਨ ਹੈ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ।ਸ਼ਵੱਲ? ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਦ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ ਸੌਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਹੇਵੰਦੀ 

..ਹ/ (ਨੰਗ? /ਮਆਰੰ ਦੱਸ਼ਤ, ਨ ਜ/ ਗੰਰੇ-ਨ' ਦਾ ਲਾਹੋਵੰਦਾ ਸੱਦਾ ਲਏ ਨੰ (ਏਸ ਨਾਲ ਦਗਾ /ਵੋਚਾ 
ਨੋਟਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਾ ਹੱਵੇਨਾ)... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਰ੍ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ,ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਦਰੁ(ਦਰ? ਨਿਹਚਲੁ ।/ਨੈਹਲਲ? ਮਲੀ ॥ 
ਰੱਬੀ ਦਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਚੱਲ, ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਮਲ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ 
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>ਹ/ (ਨਰ) /“ਆਰੇ ਦੱਸ਼ਤ, #ਨ' ਨ ਰੱਝ ਦੇ ਨੈਹਚਲ' ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ` (ਹਸ਼ੋਸਾ? ਅੱਠ ਰੱ£... 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਦਰੁ(ਦਰ) ਸੇਵੇ, ਅਲਖ(ਅਲ£? ਅਭੇਵੇ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇਂਵਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ __ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ 

ਨਿਹਚਲੁ (/ਨੈਹਜਲ) ਆਸਣੁ (ਆਨਣ? ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਚੱਲ, ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਟਿਕਾਣਾ ___ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ 

...(#ਨਾਂ/ ਲੱ ਫ? ਗੰਰ-ਟਰ' ੰ ਨਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਲ, ਵਸ ਓਹਾ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਰਾ 
ਦ?) #ਨਹਰਲ-ਆਸਣਾ ਤੇ ,ਉਕਾਣਾ ਕਰ ਲਾ ਨੀ. 

ਤਹ(370?) ਜਨਮ __ਨ।ਨਾਂ? ਮਰਣੁ, (ਮਰਣ/ ਨਨ)? _ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, 
ਉਥੇ ਜੰਮਣ __ ਨਹੀਂ __ ਮੌਤ ਨਹੀਂ __ਆਉਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 

ਸੰਸਾ ਦੂਖੁ(ਏਸ? _ ਮਿਟਾਇਆ ॥ 

... ਉਤ (ਫੋਰ) ਜਨਨਾ #ਰਣ ਤੇ ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ ਰੱਕਰ ਨਗੀਂ ਗਹਿ; ਅਤੇ (ਜੰਫਨ` ਦੇ ਸਭ? ਸੱਕੇ ਤਾ 
ਏੱ#-ਤਕਲਫਾਂ #ਣ' ਜਾਏ ਹਨ... 

ਚਿਤ੍ਰਗੂਪਤ(/ਲੱਤਰਗੁਪਤ) ` ਕਾ ਕਾਗਦੁ (ਕਾਗ) ਫਾਰਿਆ, 
(ਇਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ _ 
ਆਖ਼ਣ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰਖਦੇ ਹਨ) 

ਜਮਦੂਤਾ(ਸਮਟੂਤਾ? ਕਛੂ ਨ(ਨ? ਚਲੀ(ਲਨ?? ॥ 
ਸੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਜਾਂਦੀ 

(6) ਐਕ੍ਰਪਤਂ ਦਾ (ਸ6ਆਂ ਯੋਠਆਂ ਉਸਾਰ-ੋਤੜ ਦੀ ਪਾੜ ਤਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਦੂਤਾਂ ਲੀ 
ਦੀ ਕੱਲੀ ਪੰਡ ਨਗ ਸ਼ਾ. 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ) ਸਿਖ ਦੇਇ) ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ __ ਦਿੰਦਾ ਮਨਾਂ ਪਿਆਰੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ।ਸਵਨ? ॥੩॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਰ੍ ਲੱਦ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ __ ਸੌਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਹੇਵੰਦੀ 

੮੧9 ਨ ੯" ਦਹ, ਬੰ ੮ %.੮੨੯੫-੮੬੭ ੨ .੭ 
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..-ਹ/ ਨੌਰੇ ਆਰੇ #ਨਾਂ/ ਨਾਨਕ (ਤੰਨੂ? ਓ੪ਦੜ #ੰਦਾ ਨੰ, ਨ ਤਉ ਤਰ 

(ਸਾ ਨਾਲ ਗਾਂ /ਵੈਚ ਨਫ਼ਾ ਨੀ ਨਫ਼ਾਂ ਵੇਗ)... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆਂ, __. ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ,ਦੋਸਤਾ 

ਕਰਿ (ਕਾਗ? ਸੰਤਾ(ਨੰਤਾ) _, _ ਸੰਗਿ(ਨੰ? __ ਨਿਵਾਸੋ ॥ 

.--ਹੈ/ (ਨਰ) ਆਨੇ ਟੱਸਤ, #ਨ ਨ/ ਨਾਗੂਆਂ ਦੀ ਨਸੱਨਤ /ਵਰ' (ਆਪਣਾ? /ਟਕਾਣਾ ਕਰ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, __ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ੍ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ,ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਾਸ? ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

੨੩੨੦ (ਨਰ) /੪ਆਨੇ ਦੱਲਤ, #ਨ ਨ?/ ਗੱਰ-ਨਾ% ਦੇ ਲਾਆ ਨਾਲ ਆਤਨ-ਪੂਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂਦਾ 2... 

ਸਿਮਰਿ(ਨਮਰ) ਸੁਆਮੀ, ਸੁਖਹ(ਲੁਘਨ? ਗਾਮੀ, 
ਅਰਾਂਧ ___ ਮਾਲਕ ___ ਸੁੱਖ __ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਇਫ਼ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ।95%? .॥ 

ਇੱਛਾਵਾਂ ____ਸਗਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰ੍ 

...(5ੈ/ ਅਨਾਂ/) ਸੁੱਖ=ਵਾਡੇ, ਕਰਤਾ £ਰ#਼, ਨੁਆਆੰ ਟੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਗ; ਐਸਾ ਨਾਭ ਨਗਲਾ-ਨੱਛਾਂ ਤੂਨੀਆਂ 

ਹ' ਲਾਂਦੀਆੰ ਹਨ... 

ਪੁਰਬੇ _ ਕਮਾਏ, ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਪਾਏ, 

ਪੂਰਬਲਾ ___ ਕਮਾਇਆ (ਸ੍ਰੀਲੱਛਮੀ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਈਦਾ 
ਵਿਸ਼ਨੂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਮਿਲੇ ___ਚਿਰੀ __ ਵਿਛੁੰਨਿਆ।/ਵਡਨੋਆ? ॥ 
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---ਉੂਰਬਲੇ ਲਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਨਾਲ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨਲ ਧੰਦਾ ਹੈ, /ਨਗੀ-/ਵੋਛੂਨੋਆਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਦਾ #ਲਾ੧ ਹੈਂ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ... 

ਅੰਤਰਿ(ਅੱਤਰ)? __ ਬਾਹਰਿ, (ੜਾਹਰ) ਸਰਬਤਿ(ਸਰੜੱਤ? _ਰਵਿਆ, 

__ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਥਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆ, ਵਿਆਪਕ 

ਮਨਿ(#ਨ? ਉਪਜਿਆ __ ਬਿਸੁਆਸੋਂ ॥ 

ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਯਕੀਨ _ 

..-(ਓਨੂਾਂ ਦ? /ਨਰਟੇ /£ਲ਼ (/2ਹ) /ਵੈਸ਼ਵਾਸ਼` ਪੰਣਾ ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨ ਅਗ, ਬਾਹਗ, ਨਤਭਾ ਥਾਂ (ਕਰਤਾ £ਰਸ? 

/ਵੇਆਪਕਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕੁ , (ਨਾਨਕ? ਸਿੱਖ ਦੇਇ(ਏ) ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ _ ਚਿੰਦਾ ਮਨਾਂ ਪਿਆਰੇ 

ਕਰਿ।ਕਰ? ਸੰਤਾ(ਸੱਤਾਂ) ਸੰਗਿ(ਨਨ) ਨਿਵਾਸ ॥੪॥ 

ਕਰ, ਬਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਗਤ, ਸਾਥ ਨਿਵਾਸ, ਟਿਕਾਣਾ 

...ਹ/ ਰੇ ਮ# ਆਰੇ ਮਨਾੰ/ ਨਾਨਕ' (ਤੰਨੂੱ? ਉਪਣੋਲ਼ /ੱਦਾ ਹੈ (ਕੇ ਸਾਨੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ /ਏਚ (ਆਪਣਾ? £ਕਾਣਾ 
ਕਾਰ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ,ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ, (ਭਗਤ)? ___ ਮਨ(ਨਨ) ਲੀਨਾ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ 

੨੦ (73) /#ਆਰ ਦੱਸਤਾ/ #ਨ` ਨ?/ ਪਰਲ਼ੇਸ਼ਰ` ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਾ=ਭਗਤਾ /ਫੋਚ ((ਨੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ? /ਨੱਤ ਅਭੰਦ' ਹਟਿਆ 
ਹ/ਇਆ ਹੈ... 

ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, __ ਜੀਉ ਮਿਤ੍ਰਾ, 
ਚਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਦੋਸਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਲ __ ਮਿਲਿ, (#ਲ) ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥ 
ਹਰੀ ਪਾਣੀ _____ਮਿਲਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਮੱਛੀ 
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::-9/ (?ਨੋ) /“ਆਨੇ ਛੱਸ਼ਤ, #ਨ ਜ/ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ? ਪਰਲ਼ੋਝਰ ਨਾਲ #ਲਕੰ (ਅਨੇਣੀੰ #ਆਵਸੜਾ ਹੈਂ ਲਾਂਈੰ 

ਹੈ ਨਵੇ? #ੰਛਾੰ ਦੀ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਨਲ ਕੇ ਹੱਦ 2. ਭਾਵ /ਫਰ` ਉਂਹ` ਗਨਿ-ਨਾਨ ,#ੈਨਾਂ #ਉਂਦੇ ਨਗ ਗਨ 

#ਕਾਟ... 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਪੀ ਆਘਾਨੇ, ____ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੇ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਪੀਕੇ, ਛੱਕ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਬਚਨ 

ਸਬ ਸੁਖਾ(ਨ੪? ਮਨ . ਵੁਠੇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਿੱਤ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ 

...(ਓੰਠ) ਅੰਮ੍ਰਤ-ਮਲਨ ਹਰਾ-ਬਾਣਾੰ ਡੱਕ ਡੱਕ &, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ ਸਰਬ; ਨੁੱਖ-ਅਨੰਦ (ਉਨ੍ਹਾਂ ੋ) 
/ਓਤ /ਟਨ ਵਲ ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਾਏ, ਮੰਗਲ ਗਾਏ 
ਸ੍ਰੀ ਲਛਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੰਗਲਮਈ, ਅਨੰਦਮਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਇਛ ਪੁੰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਨੁਰ? __ ਤੁਠੇ ॥ 

ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗਰੂ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 

...(#ਨਾਂ/ /ਫੈਰਾ ਉਠ? ਵਗੰਗੁਰੂ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕ ਅਨੰਟਲਲਾੰਂ ਗੰਤ ਗਾਉਣ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਠੈ/ ਅੱਤੇਗੁਰੂ` ਏੰ 
/ਨੈਹਰਬਾਨ ਹੱਣ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੀਆ ਸਨਲ-/ਏਂਡਾਂ $ਗੀਆਂ ਹੱ ਜਾਂਠੀਆਂ ਹਨ... 

ਲੜਿ(ਨੜ) ਲੀਨੇ __ ਲਾਏ, ਨਉ(ਨੰ? ਨਿਧਿ(ਨਕ) ਪਾਏ, 
ਪੱਲੇ, ਦਾਮਨ ਲਿਆ ਲਗਾ ਨੌੱ ਨਿਧਾੰ (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਪਾ ਲੈਂਦਾ 

ਨਾਉ (ਨਾਉਂ? ਸਰਬਸੁ , (ਸ਼ਰਕਨ) _ ਠਾਕੂਰਿ(ਨਕੁਠ ਦੀਨਾ ॥ 
ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 

...(ਸਸੜੇਂ ਸੈ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਨੰ ਉਨਾ ਨੂ ਆਪਣੇ? ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਲਗਾ /ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨੱ' ਨੈਧਾਂ ਭਾਵ ਸਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ' ਲਣੇ ਹਨ, %ਤੇ ਫਾਨੋਗੁਰੂ ਨੰ ਓਸ ਨੂੱ` (ਸੰਸਾਰ ਦੋ? ਸਭ ਧਨ-੫ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਝਰਾਲਰਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਨ-ਰੂਪ' ਖ਼ਾਨਾ ਦੀ _ਬਥਸ਼' /ਇੱਤਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਸਿਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧੂਆਂ ਬੋਧ ਕਰਾਈ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਈ 
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ਹਰਿ(ਹਰ? ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਮਨੁ(ਨਨ) ਲੀਨਾ ॥੫॥੧॥੨॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਚਿੱਤ ਰ੍ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ 
= 

...ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਨਾਗੂਆਂ ਨੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? ਗਰੇ-ਨਆ #ਸ਼ਰਨ' ਦੀ ਨੱਲਆ ਉੜੂ` ਕਰਵਾ /ਏੱਤਾੀਂ ਹੈ (ਨਲ ਨਾਲ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ /ਨਤ ਪਰਸ਼ੌਲ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਮਾ-ਭਗਤਾਂ /ਵੇਚ ਅਭੰਦਾ ਹ2ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗ, (/#ਗੰਰਾਲ) ਕੇ. __ ਛੰਤ, ਮਹਲਾ।ਨਨਲਾ? ___ ੫(ਪੰਨਵਾ? 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ੍ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 

੧ਉਂਨ£ਕ ੬ਅੰਕਾਰ) ਰ ਸਤਿ(ਸ5) 
| __ ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੁਸਾਟ? 
। _ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

੬ਅਕਾਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ? /&ਕਾ ਤੇ ਕੌਫਲ ਏਕ ਹੰ/ ਓ%ੰਕਾਰ' ਏ ਨ੍ਰੂਪ ਦਾ ਹੱਦ (ਸਲੀਵ' ਕਾਲ ਤੱ? ਹੈ/ ਰੂ 
ਨਰਮ ਓ#ਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ,ਰਰਮਾ-ਕਟਲ' ਰਾਗੀ ਸਾਹਕ' ਨੂੰ” ਨਾਲ /ਨੈਹਾਲ ਕਰ ਇਏ ਹਨ/ 

ਡਖਣਾ ॥ 

ਦੱਖਣ ,ਛ%), ਭਾਫ' (ਮਆਾਕੈਸ਼ਤਾਨ /ਵੋਚਲੇ? ਨਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ /£ਇਲਾਕੈਆਂ ਦੰ ਬੱਲ /ਵੇਲ 

/ਨ/ਆ ਦੌਹਾ ਨਾਂ ਨੱਰਠਾ/ /ਏਸ਼ /ਵੇਚ ਦ_ਦੀਂ ਲਾ ਡ_ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ /ਨਆ ਹੈ / 

ਹਠ ਮਝਾਹੂ (ਮਡਾਨੂ? ਸਾ।ਨ? ਪਿਰੀ, 
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ 

ਪਸੇ ___ ਕਿਉ।/ਕੋ£? ਦੀਦਾਰ ॥ 
ਦਿਸੇ, ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨੌਰਾ (ਪੂਡੂ? ਪੂਰੰਤਿ£' (ਸੰਨ? /ਨਰਦੇ /ਵਲ' (ਫਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਨ ਦਾ ਟੀਟਾਰ' ,ਕੋਵੇ" ਹੱਵੇ?... 

ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਣ) ਲਭਣੇਂ , (ਲੱਭਣ) ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 

ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਲੱਭਦਾ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰਾਣਾਂ __ ਓਟ, ਆਸਰਾ "ਲਾ 

---(5705' ਜਾਂ ਆ&' ਹੀ ਉੱਤਰ ਝਖਲਦੇ ਹਨ &? 2/ ਨਾਨਕ/ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਛਾ ਆਗਾਣ, ੪ਰਨੈਲਣ, #ੱਤ-%ਰਸ਼ਾੰ 

ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵੋਲ' (/ਨਆ)? ਲੱਡਟਾ ਹੈ... 



ਛੰਤ (ਛੰਤ? ॥ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ, (ਨ£? ਮ੍ਰੀਤਿ(ਪ੍ਰੀਤ) __ _ ਰੀਤਿ,(ਗੰਤ) 

ਕੰਵਲ(ਫੁੱਲ) ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ 

ਮਨਿ,ਮਨ) _ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰ ਜੀ 

.-.(ਢਾਹਓੰਗੁਰ' ਦੋ? ਕੰਢਨ ਹੂਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਰੇਸ਼ਾਟ; ਨੱਤ-9ਰਕਾਂ (ਦੀ ਸੰਗਤ /ਵੋਰ ਲਾਣਾ 
ਨਾਲ) /ਹੈਰਦੇ /ਵਰ (ਸੜ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਨ.. 

ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ, _`___ _ ਬਿਪਰੀਤਿ(//8੫ਗੰਤ) ______ ਅਨੀਤਿ, (ਅਨੰਤ) 

ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ _ 

ਦਾਸਾ(ਦਾਸਾ? ਨਹ(ਕ#? ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥ 

..(ਵ7ਓੰਗੁਰੂ' ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੰ' /#ਨਾ) ਸੇ ਹੱਡ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਉਣ? (ਸੱਤ-ਭਰਥਾਂ ਨੂੰ? ਸੰ-ਰੈਸ਼ਾਲਗਾੀਂ ਅਤੀ 
_ ੭#ੜਾ ਕਰਮ ਲਗਦਾ ਹੈ/ ਗਰ-ਛਾਲ਼ਾੰ ਨੂ” (ਏਹ ਕਰਨ)? ਭਾਉਂਦਾ ਨਗ ਨਨ... 

ਦਾਸਾ (ਦਾਨ? ਨਹ(ਨ7ਹ? ਭਾਵਏ , ____ ਬਿਨ (ਭਨ? ` ਦਰਸਾਏ, 

ਇਕ 'ਖਿਨੁ ,(#ਨ? ਰ ਧੀਰਜੁ(ਘੰਰਜ) ਕਿਉ (ਕੈ? _ਕਰੈ ॥ 
` ਇੱਕੋ _ ਰ ਛਿਨ, ਪਲ ਹੌਂਸਲਾ ਰਿ ਰ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ 

(ਤਮ? ਦੇ ਫਰੜਰ-ਫਿਸਆਂ ਡੇ ਐਨਾਂ ਫਗਰਆਂ ਨੂੰ (ਰਤ ਕੁੜ ਵ0? ਭਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ; ` (ਲਿਦਾਰ 

ਐਨ? ,ਕ ,ਡਨ-ਪਲ ਲਲੀਂ ਦੀ ਪਿਸ ਕਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਕਣੀ ਹੈ.. 

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨਾ, `__ ਤਨੁ(ਤਨ) ___`_ ਮਨੁਨਨ) _ਹੀਨਾਂ, _. 

ਜਲ __ ਬਿਨੁ,/#ਨ? ____ ਮਛੁਲੀ(ਮਛਲ£ ̀ - 'ਜਿਉ(ਨਉਂ? . __ ਮਰੈ ॥ 
ਪਾਈ ____ ਸ਼ਿਨਾਂ ਸੱ ` ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 



...(ਵਾਹਹਿਗਾਰ? ਨਾਨ` ਤੱ ਝਲੌਰ (ਨੌਰਾ? ਅਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸੱਤਗੰਣ ਹੈਂ ਲਾਂਟੇ ਹਨ; /ਦੇ' ਲਲ ਤੱ /ਨਨਾਂ #ੰਡਾੰ 

ਮਿਲੁ (ਮਨ)? ' ' ਮੇਰੇ __. ਪਿਆਰੇ, _ ਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੇ, 

ਗੁਣ - ਸਾਧਸੰਗਿ(ਸ਼ਾਧਸੱਨ) ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਗਾਵਏ ॥ 

ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੱਤ ਪੁਰਖ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ___ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਸਕਾਂ 

...ਰੇ/ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਤਿਆ ਸੰ (ਮੰਨੂ? ਨਲ, . ਮੰਗੇ ਨਾਲਾ #ਲਾਪ ਕਰੋ (ਤਰੱਕੀ 9 ਸੱਤ-ਮੁਰਖਾਂ ਲੀ 
ਸੰਗਤਾ /ਏਚਾ #ਲਕੇ (ਤਰੀ?) ਦੀਨਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਨਨ ਕਰ ਨਕ .. 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਧਾਰਿ (ਪਾਰ? ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ, 
ਨਾਨਕ(ਗੁਰੂ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ 

_ ਮਨਿ(ਮਨ) ` ਤਨਿ(ਤਨ? ਅੰਕਿ(ਅੱਕ) ਸਮਾਵਏ ॥੧॥ 

.--ਨਾਨਕ' ਦੇ ਨਆਆੰ (ਸਹੇੜ ਲੰ/ ਦਨ ਤੇ ਐਨ) ਨ#ਹਰ' ਕਰ ਕ' ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ (ਤੇਗ) ਲੱਦ . 

ਵੇਰ ਮਾ ਲਾਵਾ, ਤਲੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਨ ਨਾਵਾਂ/ 

ਡਖਣਾ ॥ 
ਠੱਖਣਾ (ਦੱਖਣ ਪੰਛ% ਭਾਵ (੫ਹਕੈਲਤਾਨ /ਵਜਲੇ? ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਓਸ਼' ਦੇ ਨਫ਼ਠੀਕਾੰ /ਠਲਾਨਕੇਆਂ ਦੀ ਝੱਲ 
/ਵਚ' /ਨਿੱਨਆ ਲੋਹਾ ਲਾਂ ਨੱਰਠਾ/ ਇਸ ।ਵਿਚਾ ਦਾ ਲੀੰ ਥਾਂ ਡ ਅਰ ਵਗਤੇਆ' ,ਨਆ ਹੈ/) 

ਸੰ ਚੜੇ _ਹਭ ਠਾਇ, (ਨ7£? 

ਸ਼ੋਭ ਰਿਹੈ, ਸੂੰਦਰ ਲਗ ਰਿਹੈ' ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 

ਕੋਇ __`__ਨ($ . ੨੨1 ___ ਡੂਜੜੋ ॥ 

[ ਖੁਲ੍ੜੇ ਕਪਾਟ, _ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੂਰ(ਤਗੁਠ _ਭੇਟਤੇ ॥੧॥ 
_ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ _____ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿਵਾੜ _ ਹੈ! ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਣ ਨਾਲ,ਮਿਲਣ ਨਾਲ 
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..ਨੰ? ਨਾਨਕਾ ਸ਼ੰਗੁਰੂ ਦੇ #ਲਾਮ ਨਾਲ (ਨਆਨ ਦੇ ਸਾਰ? ਡੂਹੇ ਖੁਲੂ ਜਾਂਦੇ ਰਨ/ 

ਛੰਤੁ(ਡਤ) ॥ 

-_ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ 

ਤੇਰੇ _ਬਚਨ . ਅਨੂਪ ਰ ਅਪਾਰ, ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, 
ਤੁਹਾਡੇ _ਗਲਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਨੂਪਮ, ਅਦੁੱਤੀ ਅਨੰਤ ___ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਓਟ, ਆਸਰਾ 

ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ __ ```` ਜੀਉ ॥ 

ਬਚਨ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ. __ ਜੀ . 

--(ਹੈ/ ਵਹੰਹ੍ਗਾਰ, ਪ੍ਰਹਿਆ ਨ?) ਭੰਨੇ ਝਚਨ; ਤਲੀ ਭਾਰ #ਨੂਕ' ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ ਲੰ/ ,ਏਹ' (ਤੇਰੋ? #ੱਤ-ਲਨਾੰ . 
ਛਾ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਰੈ/(ਸੰਤ-ਜ਼ਨ /£ਸ਼? ਬਾਣਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ,6ਆਨੇਂ ਝਰਨਾਂ ਦ£, /ਫੈਚਾਰਾ ਅਤੇ /ਨੈਂਤਨ' ਕਰਦੀ 
ਹਨ ਲੀ... 

ਹੀ 

ਸਿਮਰਤ ਜਾ ਸਾਸ ਰ ਗਿਰਾਸ, ਆ ਪੂਰਨ ਬਿਸੁਆਸ, 

ਸਿਮਰਦੇ ਸੁਆਸ ਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਾਲ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ __ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ 

ਕਿਉ (47 ਮਨਹੁ (ਮਨ੍ਰ? ਬਿਸਾਰੀਐ ____ ਜੀਉ ॥ 
ਕਾਹਤੇ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਜੀ ` 

--ਹ“ ਪ੍ਰੱਤਿਆ ਨ (ਨਹੜੇ ਸੱਤ-ਲਨ) ਨਾਸ-/ਨਰਲ਼ (ਤੌਰ) ਐਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਓਂ ਦਾ ਤਰੇ ਤੇ ਭਰਨ 
5ਰਾ (ਬਣ ਲਹ? ,ਕ (ਜਨ ਹੂੰ ਨ ਤਰ ਲਲੀਂ ਵੀ? ਏਕ ਭੁਲਨਉਆ ਲਾਏ7.. 

ਕਿਉ।#%£? ____ ਮਨਹੁ।ਮਨਨ? ਬੇਸਾਰੀਐ, _ਨਿਮਖ _ਨਹੀ।ਨਨੰ? __ਟਾਰੀਐ, 
_ ਕਾਹਤੇ, ਕਿਉ __ ਚਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਭੁਲਾਈਏ __ਖਿਨ, ਪਲ _ ਨਹੀਂ ਹਣਾਈਏ, ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ 

_ਗੁਣਵੰਤ ਪ੍ਰਾਨ `_ ਰਸਾਰੇ-॥ ਰ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ _ਸਾਡੇ 

-ਹ./ ਨਾੜ ਪ੍ਰਾਣ-ਆਹਾਗ, #ੱਟ-ਲਾਲ ਕਿਤ ਅਲ 5) ,(ਨ-ਪਲ ਠਲੀ 
ਦੀ ਅਧਣੇ ਔਰ ਕਰਤੇ ਭਲਣੀਏ ਰਣਾਣਇ... 
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ਪਿ ੮੦ -# ਆ ਰਿ 

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸਾਰੇ ॥ 

`ਚਿੱਤ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜ, ਦਰਦ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ 

ਮਲਕ (ਵਾਹਗੁਰੂ, ਦਿ 
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-/2ੱਛਤ' ਣਲਾ 

ਬਖੜਦਾ' ਰੀ... 

ਅਨਾਥ ਰ `-` ਕੈ ਨਾਥੇ, ਸ੍ਰ੍ਬ ਕੈ ਸਾਥੇ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ _ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸੰਗੀ 

ਜਪਿ,(ਜ੫) ਜੂਐ _ ਰੀ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ____ ਨੰ(ਨਾ? _ਹਾਰੀਐ ॥ 

ਸਿਮਰ, ਅਰਾਧ ਜੂਏ ਵਿਚ ____ ਜੀਵਨ ਰ੍ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਨਾਂ ਦੇ ਨਗ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਅੰਜ-ਸੰਨ ਕ
ਉਣ ਵਾਲੀ (ਪਰਸਭਰ ਡੀ) ਅਰਧਾਨਾ ਕਰਨੀਂ ਰਾਗ

ੀ ਹਮ 

(ਲਾਹਉੜ' ਵਲੋਂ ਭਕਾਨਿਆ, ਅਸ਼ਲਕ)? ਜਨਨ' (ਲੰਵ? #ਡਿਆਵਫ/ਂ /ਵੈਕਾਰਾੰ ਦ? ਸੂਏ /ਵੇਚ ਨਗ” ਹਾਰਨਾ 

ਲਾਹਾਂਦਾ... 

_ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਇੱ ਪ੍ਰ੍ਭ ਪਹਿ, 

ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ `__ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ(ਕਰ) ਭਵਜਲੂ (ਭਵਜਲ _ ਤਾਰੀਐ ॥੨॥ 

ਮਿਹਰ. ਕਰ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ 

_...ਨਾਨਕ' €0 ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਅੱਨੋ ਸੰਨਤਨ ਜੱਦੜ ਹੈ ਕੇ; (ਹੋ/ ਨੁਆਨ ਮੀ 

ਆਂ ਤਰ ਜਾਲ ਤੀ ਪਾਣ ਉਤਾਰ ,ਇਓਂ ਲੰ/ 

ਝੁਖਣਾ ॥ 

` ੪੪ਣਾ (ਦੱਖਣ' ਪੰਡਨ ਭਾਵ (ਪਗੰਕੈਸ਼ਤਾਨ /ਵਚਲ? ਮੁਲਤਾ
ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ,£ਨਾਕੈਆਂ ਦੀ ਬੱਲੀ 

ਇਨ ਨਿਖਆ ਛੱਹਾ ਨਾਂ ਸ਼ੌਰਨਾ/ /£ਸ਼ /ਰਾ ਦ
' ਦੀ ਥਾਂ ਛ ਅੱਖਰ ਵਗਤਆ /ਨੇਆ ਹੈ/? 

ਧੂੜੀ ਮਜਨੁ (ਮਜਨ) _ ਸਾਧਥੋ 

ਚਰਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧੂ ਦੀ __ ਸੁਆਮੀ (ਪ੍ਰਭੂ) 

ਨਦੀ ਜਿ ਥੀਏ __ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ 

ਹੋ ਜਾਏ _ ਮਿਹਰਬਾਨ 

(ਨੰ) ਮਾਲਕ' (ਪ੍ਰਭੂ? #ਹਰਬਾਨ ਹੈਂ ਸਾਣੈ ਤਾ ਪਰਾ
ਂ ਦੀ (ਭਰਨ) ਕੂੜ (ਚ ਕਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 

(ਨਭਾਗ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਨੁਖ-ਨਨਾਂ ਦ
ਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਲ ਹ/... 
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ਲਧੇ __ਹਭੇ ਥੌਕੜੇ, ਨਾਨਕ, ਹਰਿ(ਹਰ)? _ ਧਨੂ (ਪਨ? ਮਾਲ ॥੧॥ 

ਲੱਭੇ __ਸਾਰੇ __ ਥੋਕ, ਪਦਾਰਥ _ ਹੇ! ਨਾਨਕ! _ ਪ੍ਰਭੂ ਦੌਲਤ ਪਦਾਥਰਥ _ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (/ਨੈਨਹਾਂ ਹਰਨੁਥਾਂ ਨੂੰ? ਗਰੇ-ਨ%' (ਨੂ੫? ਹਨ-੫ਦਾਰਕ /ਲ' ਜਾਂਦਾ 2, ` ਨ ਡਾ ਡੀ 
ਸਾਰੇ ਪਦਾਰੜ' ਲੱਡ ਗਈ ਹਨ/ 

ਛੰਤੁ(ਡੱਤ)॥ 
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਧਾਮ, ਰ ਭਗਤਹ (ਭਗਤ?) __ ਬਿਸ੍ਰਾਮ, 

ਸੁਹਾਣਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਭਗਤਾਂ ਬਿਸਰਾਮ, ਆਰਾਮ 

ਆਸਾ ਲਗਿ(ਨਨ? ਜੀਵਤੇ ਜੀਉ ॥ 
ਆਸ, ਉਮੀਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ __ ਜੀ 

---(#ਰਨ਼ੌਤਰ) ਨੁਆਨੀਂ ਟਾ ਨੁਹਣਾ ਘਰ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਨ' ਕਰਨ ਲਈਂ ਹੈ, (ਉਸ ਘਰ /ਵੋਲ ਨਾਣ ਦ) | 

ਆਲ /ਫਰ ਲੱਨ ਹੱਏ (ਭਗਤਾ-ਲਨ ਆਪਣਾ ,ਉਂਦਗ?) #ਉੰਦੋੇ ਹਨ ਨ.. ਰ 

ਮਨਿ(ਸਨ? ਤਨੇ ਗਲਤਾਨ, ਸਿਮਰਤ - ਪ੍ਰਭ ਜਾ ਨਾਮ, 

ਚਿੱਤ ਤਨ ਰੁਝਿਆ, ਲਿਵਲੀਨ _ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ __ ਬੰਦਗੀ 

ਹਰਿ(ਹਨ) ਅੰਮ੍੍ਤਿ/ਅਤ? ਪੀਵਤੇ ਜੀਉ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ, ਛਕਦੇ __ ਜੀ 

..ਓਰਾਂ ਫ) ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ (ਅੱਠੇ ਪਗ? ਗਉ-ਨਾਨ ਸਰਨ ,ਵਚ /8ਵਲਨਿ ਫੱਟ ਅਤੇ (ਉਡ ਣਾ 
ਗੰ? ਹ/ਰ-ਨਾ%, ਸਿ ਰ/ਹਂਦੇ ਹਨ:.. ਰ੍ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ, ਅੰਮੇਤ) ਹਰਿ(ਹਗ) __ਪੀਵਤੇ, ____ ਸਦਾ _ ਥਿਰੁ(/ਰ) ___ ਥੀਵਤੇ, 
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ __ ਪ੍ਰਭੂ ਪੀਂਦੇ, ਛਕਦੇ- __ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ਅਮਰ ੨ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਬਿਖੈ _ ਬਨੁ,(ਕਨ) __ __ ਫੀਕਾ __ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਜ਼ਹਿਰ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਫਿੱਕਾ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ 

---07/6-5%); ਆੱਮ੍ਤ' ਡਕਦੇ ਹੱਣੀ, (ਓਹ) ਸਦਾ ਲਈਂ ਅਮਰ ਨਾਂ ਲਾਂਟੀ ਹਨ/(/2ਸ ਨੁਆਦ' ਕਰਕ, ਸੰਸਾਰ 

ਦੇ #7ਏਆਵਾਂ /ਵੋਕਾਰਾਂ ਦੋ? ਫ਼ਹਰ` ਰੂਪ ਪਾਣਾ ਨੂੱ` ਉਹ' /ਫੈੱਕਾ ਭਾਵ ਨਸ਼-ਗੀੌਣ ਸ਼ਮ਼ੜਦ ਹਨ... 



੪ ਜਵ< 

ਭਏ __ ਕਿਰਪਾਲ, ` ਗੋਂ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭ(ਪਭ) ਮੇਰੇ, 
ਹੋਏ ___ਮਿਹਰਵਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ __ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ 

ਸਾਧਸੰਗਤਿ (ਭਾਧਸਨਤ) ਨਿਧਿ।ਨੋਧ) ਮਾਨਿਆ. ॥ 

ਸੱਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ `__ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ 

ਰੋ ਗਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਆੰ (ਉਨਾਂ ਗਰਹੱਖ-ਸਨਾਂ ਤ? #ਹਰਵਾਨ ਨੌਂ ਗਈ ਹਨ (ਇਸ ਲਲ?ਯੱਤਕੁਰਖਾਂ ਲੀ ਸੰਗਤ 

(ਹਾਂ ਉਰਨਥਾਂ ਨੰ ਸਰਲਤਾ ਪਟਾਰਲਾਂ ਦਾ) ਖਜ਼ਾਨਾ #ਨ /6ਆ ਹੈ... 

ਸਰਬਸੋ ਸੂਖ ___ ਆਨੰਦ _ ਘਨ ਪਿਆਰੇ, 
ਸਭ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ___ ਅਨੰਦ ___ ਬਹੁਤ, ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ 

`_ਰਰਿ(ਹਗ) ਚਤਨੁ(ਰਤਨ) ਮਨ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ/ ਸੀਵਤੇ ॥ __ 

ਆ (ਭਗ਼ਤਾ-ਸ਼ਨ), ,ਰਰਰੇਆਂ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਸਹਾਂ-ਅਨੰੱਏ ਏ ਗਰੇ-ਨਆ ਰੂਪਾਂ ਅਸੰਲਕ' ਰਤਨ; ਨੂ” 
/#ਰਦੇ ਅੰਟਨ ਪਜੰਲਾਂ #ੱਖੇੇ ਹਨ... 

ਇਕੁ (੬ਕ) ਤਿਲੁ (ਤਲ? ਨਹੀ(ਨਗੰ? _ਵਿਸਰੈ __ ਪ੍ਰਾਨ _ਆਧਾਰਾ, 
ਇੱਕ ਰ੍ ਛਿਣ, ਪਲ _ਨਹੀੱ ਵਿਸਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ __ਜਿੰਦ _ ਅਧਾਰ, ਆਸਰਾ 

ਜਪਿ(ਨ& _ ਜਪਿ(ਲ&? _ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ॥੩॥ 
ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਜਿਉਂਦੇ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਉਨੂਾਂ ਭਗਤ' ਨਨਾੰ ਨੂੰ 52 ,/ਏੱਕ' ਪਲ ਭਰ ਲਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਆਧਾਰਾ (ਪਰਨੀਸਰ) ਨਗੀ` 
ਸਰਦਾ (ਓਹ ਤਾ ਰਿ ਨੈਮਰ' /#ੈਮਰ' ਕੰ (ਨੀ ਆਪਣਾਂ /ਇੱਟਗ? ਨੈਓੰਦੋੇ ਹਨ/ 

ਡਖਣਾ ॥ 
ਏੱਖਣਾ (ਣੱਖ਼ਣ ਛਮ, ਭਾਵ (<ਸੰਕੋਸ਼ਤਾਨ /ਵੋਰਲੇ? ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਦਕਾੰ ।£ਲਾੋਆਂ ਲੀ ਬੰਲਾੰ 

/ਦੇਰਾ ,ਨ/#ਆ ਲੰਹਾ ਨਾਂ ਸੱਰਠਾ/ /ਏਸ਼ /ਵਰ' ਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇ ਅੱਖਰ ਵਗਤਆ' ਆਨ ਹੈ/2? 

ਮਿਲਿਓਹਿ(//ਲਨ?? ॥ 

ਮਿਲਿਆ ਹੈ' 
_ ਕੂ 

(ਹੈ/ ਪਰਸ਼ੋਰਰ/) #ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਆਪਣਾ ਝਣਾ ,ਲਆ' ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰ; ਤੂ ਅਨ ਹੈ? ਪਰਾਯਤ ਗਇਆ 
ਹ.. 
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ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ(ਆ੫) ਮੌਹਿਓਹੁ, (ਓਹੁ? 
ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਪਿਛੇਤਰ __ ਆਪਣਾ, ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' 

ਜਸੁ (ਜਲ) ਨਾਨਕ `__ ਆਪਿ(%੫) ਸੁਣਿਓਹਿ(ਨ/ਣ66)॥੧॥ 
ਕੀਰਤੀ, ਉਪਮਾ __ ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਆਪਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ' 

0. ਨਾਨਕਾ/ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਕਤ-ਯਨਂ ਤਾਂ ਤੂ? #ਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਤੀ ਸੁਣਦਾ $; ਉਤ 

. ਨੀਂ ਆਰਣਾਂ ਕਰਤਾ ਤੰ; #ਹਤਾ ਹੱ. ਲਾਂਦਾ ਹੰ?., 

ਛੰਤੁ(ਡੰਤ) ॥ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ __ਰੀਝਾਇ, 

ਪ੍ਰੀਤ ਠੱਗਮੂਰੀ, ਠੱਗ-ਬੂਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ `_ਪਾਕੇ _ ਰੀਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਗੌਂਬਿੰਦ ਮਨੁ(ਮਨ) ______ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਲਿਆ ਜੀ , 

(ਭਗਤਾ-ਲਨ? ਪ੍ਰੰਮ ਦੀ ਠੱਗਾ-ਲੂਠੀ ਪਾਕ (ਵਹਹੇਗੁਰੂ' ਨੂੰ? ਸ਼ ਕਰ ਲੱਦੋ ਹਨ; ਕੇ ਵਹ) ਕਦ 
#ਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਰਸੰਕਰਾ ਾ ,ਓਤ ਨੌਰਾ ਠੱਝੋ ਹਨਾ ਨਨ. 

ਸੰਤਨ ਕੈ _ਪਰਸਾਦਿ(ਪਰਨਾਣ) ਅਗਾਧਿ, (ਅਗਾ੨) 
ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ___ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ ਅਥਾਹ, ਬੇਅੰਤ _ 

ਹ ਕੰਠੇ ਲਗਿ(ਨਨ) ____ਸੋਹਿਆ ੍ ਜੀਉ ॥ 
| ਕੰਠ ਨਾਲ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ____ ਜੀ 

][ _...#ੱਤ-#ਰਥਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ /#ਹਰ' ਨਾਲ ਨੰ (ਕੱਲੀ ਹਰ#-ਸਾਹਕ, ਸਿਸ ਗਰ ਚ 

| ਅਭਨਮਕ ਹਾਂਦਾ ਹੈ ਲ£.. 

1] _ ਹਰਿ(ਹਗ) _ ਕੰਠਿ(ਕੰਠ) ਦਿ ਆ ਸਭਿ(ਨਭ) _ਜੋਹਿਆ, 

ਭਗਤਿ (ਭਗਤ) ਲਖ੍ਣ _ਕਰਿ(ਕਰ? ਵਸਿ(ਫਨ) ਭਏ ॥ 
ਭਗਤੀ ਦੇ _ਲੱਛਣ __ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 
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_ ...(ਲਹੜਾ? ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਠ ਲੱਨਕੇ (/ਸ਼ੱਟਲੰ /ਫੋਲ) ਸੱਭਨਕਿ' ਕੁੰਦਾ ਹੈ, (ਉੱਸ ਛੋ ਜੰਵਨ ਏ? ਸਾਰ 
| _ ਦੁੱਡ-ਕਲੰਤ /#ਟ' ਲਾਂਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਛੀ ਭਗਤਾ ਏ ਹੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ 2ਰਸ਼' ਉਨੂਾਂ ਏੇ ਵੱਸ /ਵੈਲ' ਹੱ 

ਲਾਂਟਾ' ਹੈ... 

ਵਿਦ ੩ 

_ਚਿੱਤਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਅਨੰਦ ____ ਵਸਦੇ 
ਠੇ, 

ਜਨਮ - ਮਰਣਾ __ ਸਭਿ(ਸਭ) ਮਿਟਿ(/ਨਟ) ਗਏ ॥ 

--(ਜੰਕਰ) ੭ਗਹਿੜ਼' ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੱ ਲਾਵੇ ਤਾ! ਸਰਲਤ' ਨੁੱਖ-ਅਨੰਦ, /ਓਤ' /ਵੇਚ ਆ ਫਸਟ ਹਨ; ਜੱਮਣ-ਮਰਣ ਦਾ 
ਨਾਨਾ ਲੱਕਰ' ਦੀ /ਟ' ਲਾਂਦਾ ਹ.. 

ਸਖੀ ਮੰਗਲੋਂ _ ਗਾਇਆ, ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ, 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ___ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ___ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

_ ਬਹੁੜਿ (ਕਹੁੜ? ਨ(ਨਾਂ? ਰ ਮਾਇਆ ਹੋਹਿਆ ॥ 
ਫਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆਵੀ(ਬੰਧਨ) _ ਹੁੰਦਾ 

..(/ਫੋਰ #ੱਤਲੰਗ?? ਸ਼ਖਆਂ-ਸ਼ਹੰਲਨਆ, ਮੰਗਲਨਣਾਂ ਗਾਂ ਫਾ ਗਨ ਕਰੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ (ਕਉ 
ਉਹਹਾਂ ਲੰਅ?) ,&ਡਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਂ ਗਣਆਂ ਹਨ/ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ /ਫੈਰ ਏੁਡਾਰਾ (ਸ਼ੰਨਨਰੈਕ? #ਭਟਆ ਦਾ ਭੱਧਿਨ 
ਹੀ ਹੱਦ. 

ਕਰੁ (ਨਾਰ) ਗਹਿ _ ਲੀਨੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ __ ਪਿਆਰੇ, 
ਹੱਥ ___ ਪਕੜ __ਲਿਆਂ- ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ 

ਸੰਸਾਰੁ (ਸੰਸਾਰ) ਸਾਗਰੁ (ਨਾਨਰ) ਨਹੀ(ਨਨੰ) ਪੋਹਿਆ ॥੪॥ 

.6./ ਨਾਨਕ, ਨ ਨੈਨ ਦਾ ਹਥ ਪਕੜ /ਲਆ ਹੈ, ਹਿਥ ਰ 

ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਣੀਆਨ/ 

ਡਖਣਾ ॥ 

ਦੱਖਣਾ (ਦੱਖਣ ਪਛਮੀ), ਡਾਫ (ਖਹਕੈਸ਼ਤਾਨ /ਭੋਰਲ)? ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ਦਕਾੰ ।&ਲਾ#ੋਆਂ ਦੀ ਬੱਲ 

/ਦਲ' /ਨ/ਸਆ ਲੰਹਾ ਨਾਂ ਸ਼ੌਰਠਾ/ ,/ਏਸ /ਵੈਰ ਟ' ਟੀ ਥਾ ਡ _ਅੱਥਰ ਵਗਤਆ ,ਨਿਆ ਹੈ/) 
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ਸਾਈ(ਸਾਈ) ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਅਮੌਲੁ ,(ਅਸੌਨ) 
ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ ਅਮੋਲਕ, ਕੀਮਤੀ 

!. 

ਕੀਮ ਨ।(ਨਾਂ? ਕੌਈ ਜਾਣਦੋ ॥ 

ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ _ 

੭ਆਲ਼ਕ' (ਪੂ? ਟਾ.ਨਾ# ਅਤਅੰਤ ਕੱਸਤਾੀਂ 2, ਕੱਲੀ (ਦੀ /ਏਸ਼ ਏ) ਨਨ ਨਗ ਲਾਣਫਨ.. 

ਜਿਨਾ(ਨਿਨਹਾ? ਭਾਗ _. ਮਥਾਹਿ, (#ਥਾਠ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਸੇ ਨਾਨਕ, ਹਰਿ(ਹਰ? ਰੰਗੂਨ? ਮਾਣਦੋਂ ॥੧॥ 

ਉਹ ਹੇ! ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

੭੦ ਨਾਨਕ, ,ਨ੍ਹਾਂ ਦੋ #ੱਠੋ 2 (ਚੰਨ? ਸਮਤ' /ਨੈਕੰ ਹੁੰਦਾਂ 2, ਇਗੀ ਪਰਲ਼ਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਆਣਦੇ ਹਨ 

ਛੰਤੁ(੬੨੭ ॥ ਰਿ 

ਕਹਤੇ (ਗਨਤੇ) ਪਵਿਤ੍, ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ(ਸਭ) __ ਧੰਨੂ, (ਹਨ? 
ਕਹਿੰਦੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਦੇ ਸਭ, ਸਾਰੇ _____ ਸਲਾਹਣਯੋਗ 

ਲਿਖਤ ਕੁਲੁ (ਕੁਲ? ਤਾਰਿਆਂ ਜੀਉ ॥ 

ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਜੀ 

ਪਰਸ਼ੈਸ਼ਰ ਟਾ ਨਾ# ਕਹਿਣ ਵਾਲ ੫/ਵੈੱਤਰ ਹੱ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪ੍ਰਡੂ-ਨਾ%? ਨਰਵਣ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾ ਲਭ 
#ਲਾਹੁਣਯੰਨ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/ (ਪੁਡੂ-ਨ%? /ਲੈਕਣ' ਵਾਲੇ ਦੀ (ਆਪਣੇ ਸਾਰ? ਆਨਣਾਨ ਦਾ ਪਾਰ-ਉੰਤਾਰਾ ਕਰ 

ਡੰਦੈ ਹਨ' ਲ£.. ਰ ਹ 

ਜਿਨ(#ਨੂ? ਕਉ __ ਸਾਧੂ _ਸੰਗੁ,(ਨੱਨ) ਨਾਮ ਹਰਿ(ਹਨ? ਰੰਗੁ, (ਰੰਨ? 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ _ (ਪ੍ਰਭੂਨਾਮ __ਹਰੀ ਅਨੰਦ 

ਤਿਨੀ।£ਨਹ? ਰ੍ ਬ੍ਰਹਮੁ /ਝੁਹਨ? ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ 



...ਜੰਨਹਾਂ ਨੂ ਸੱਤ-ਪਰਥਾਂ ਲੀ ਸੰਗਤਾ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱ ਨਾਈ 2), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਨ-ਨਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਪਾਰਬੂਰਲ' ਦੋ (ਲੱਭ ਦੀ? ਵੀਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ੫ਰਸ਼ਸ਼ਰ` ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ:.. 

ਬ੍ਰਹਮੁ (ਝਹਨ? ਬੀਚਾਰਿਆ, ਰ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ਸਵਾਰਿਆ, 

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ 

ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ(ਪੁਭ? ਕਰੀ ॥ 
ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

.-..ਲੱ ਨੁਰਨਖਾ-ਸਨ) ਪਾਰਬੂਹਮਾ-ਪਰਸਸ਼ਰ (ਦੋ ਸੱਚ) ਦਾ ਦੀੰਠਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਉਸ ਨੱਚ ਨੂੱ' ਸੜ ਲਦੋਂ 
ਹਨ, ਉਹ (ਆਕਣਾ)? ਜੀਵਨ ਨੱਵਾਰ' ਲੈਦੇ ਹਨ; (ਉਨ੍ਹਾਂ 2) ਵਾਹਗੁਰੂ, (ਆਪਣ?) ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ਕਰ` /ਇੱਦਾ 
ਹੀ... 

ਕਰੁ (ਕਰ) ਗਹਿ _ ਲੀਨੇ, ਹਰਿ(ਹਰ? ਜਸੋ ਦੀਨੇ, 

ਹੱਥ ਪਕੜ ___ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਰਤੀ, ਉਪਮਾ ਦਿੱਤਾ 

ਜੋਨਿ(ਜੰਨ) ਨਾਂ।ਨਾਂ) _ ਧਾਵੈ, ਨਹ (ਨ? ਮਰੀ ॥ 

ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਾਹੀਂ ਮਰਦਾ 

... (#ਰਸੰਡਰ ਆਪਣਾ /#ਹਰ' ਕਰਕ /ਨ 2) ਹੱਸ ਪਕੜ #ੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਸ ਨੂੰ ਗੱਠੋ-ਜਨ (ਨਗਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਦਾਤ? ਭਕਨਾ /ਇੰਦਾ ਹੈ/ (ਉਹਾ ਜਨਆਨੂ' /ਫੈਗ? ਨੂਨਾਂ /ਵੋਰਾ ਨਹ ਭਟਕਦ” ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੰ ਉਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 
ਦਾ ਡਰ` 2 ਲਹਿੰਟਾ ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਨਤਜਰ) ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਦਇਆਵਾਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਹਾਲ 

ਕਾਮੁ (ਕਾਨ? ਕਰੌੱਧੁ(ਕੁੱਟ? ਲੌਭੁ (ਲੱਭ) ਮਾਰਿਆ ॥ 

...ਦਣਿਆਵਾਨ ਅਤੇ /8ਹਰਵਾਨ' ਸਤਗੁਰ ਨੂ /#ਲ ਕੇ (ਉਹ` ਗੁਰਨੁਖ-ਸਨ? /ਨੌਹਾਲ, /ਨੈਹਾਲ ਹੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ; 

#ਤੇ (ਆਪਣ ਜੀਵਨ /ਵਚੱ) ਕਾ%, ਕ੍ਰੱਧ ਅਤੇ ਲੰਡ ਨੂੱ` #ਆਰ-#ਕਾਉਂਦੇ ਹਨ:.. 

ਕਥਨੁ(ਕਥਨ) ___ ਨ(ਨ? ਜਾਇ, ਅਕਥੁ (ਅਕੱ9? ਸੁਆਮੀ, 
ਵਖਿਆਨ, ਵੀਚਾਰ _ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਕੱਥ, _ ਅਕਹਿ ਮਾਲਕ, ਸਾਈਂ 



ਸਦਕੇ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਵਾਰਿਆ ॥੫॥੧॥੩॥ 
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ) ਵਾਰਨੇ, ਬਲਿਹਾਰ 

.-. (67) %ਕੱਡ #ਆਲਕ' ਠਾਠ ਕੁਠ €ਂ #ਆਹੱਠਆ” ਨਹ? ਲਾ ਸਕਦਾ (ਓਸ ਤੱ” ਪੀ 

ਸ਼ਦਕੀ, ਵਿਦ ਤਦ ਪਿਉ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ,(/ਨਗੰਰਾਨ) ਮਹਲਾ(#ਇਲਾ? ___ 8(ਓੌਝਾ? ਵਣਜਾਰਾ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ਵਪਾਰੀ 

੧ਓਂਹੋ£ਕ ਓਅੰਕਾਰ) _ ਸਤਿ (੩) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ(ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪੁਸ਼ਾਦ? 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ(ਓਅੰਕਾਰ) . __ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓ%#ਕਾਰ' (ਘਰਮਾਤਨਾ? /£ਕ` ਤੇ ਕੰਵਲ /£ਕ` ਹੈ/ 6%ਕਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰਖ' ਦੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ 3? ਹੈ/ ਹਰ 
ਨਰੂਪ ਓ%ਅਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ,ਕਰਮਾ-ਕਟਾਲ ਰਾਗੀ ਸ਼ਾਧਕ' ਨੂ” ਨੈਹਾਲ /ਨੈਹਾਲ ਕਰ' /ਇੱਏ ਹਨ? 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਉਤਮੁ(ਉਤਨ) ਨਾਮੁ(ਨ੭) ਹੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੇਸ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਿਨਿ(ਨਨ੍? ਸਿਰਿਆ ਸਭੂ(ਨਭ) ਕੌ ਇ ਜੀਉ ॥ 
ਕੁਝ ਜੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ,ਰਚਿਆ __ਸਾਰਾਂ 

/ਨੈਨੇ (ਵਹ੍ਗੁਰ ਨ ਕੁਿਨੰਤ ਦਾ? ਨਭ' ਕੁਝ ਨੈਗਨਿਆ ਹੈ, (ਓਸ? ਪਰਸੰਸ਼ਰ ਦਾ ਨਮ (ਨਭ ਤ? ਉੱਤੇ ਹੈ 
` ਨ... 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ, 

ਈਸ਼ਵਰ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 

ਘਟਿ(ਘਟ? ਘਟਿ(੫ਟ) - ਰਮਈਆ ਸੋਇ॥ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ____ ਉਹ 

.--ਉਹਾ #ਰਲਾ-/ਵਿਆਪਕ (ਕਰਤਾ ੪ਜ#)? #ਭ' ਲੀਆ ਦੇ /ਹੈਗਇਆਂ /ਵੋਜ਼ ਰਨੰਆ' ਹੋ£ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀ 

ਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ #ਆਾਲ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ 2... 
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ਹਰਿ (ਹਰ) ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, 

॥॥ 2 

ਬਿਨੁ (/ਤਨ? __ ਅਵਰੁ (ਅਵਰ) ਨ(ਨਾ? ਕੌਇ॥ 

॥॥ ਕੰ 

ਪੋ 

,.-( ਉਸ) ਪਰਸੰਸ਼ਰ ਨੂੱ' ਸਫ਼ਾ ਨੰ ਸਿਆਣਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉ
ਸ਼ ਭਨਾਂ ਹਰ ਕਈਂ (ਪ੍ਰੂਤੈਪਾਲਣਰਾਰ) ਨਗੀੱ 

੨੪ 

ਮੋਹਿ(ਮੱ੭ ____ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ//#ਤ? ਲਾਇਦੇ, (ਲਾ£ਏ) 

ਲਗਾਓ, ਸਨੇਹ ਧਨ, ਦੌਲਤ ਹਿਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋੜਦੇ 
ਨਹ 

ਛੋਡਿ (ਛੱਡ? ਚਲੇ ਦੁਖੁ(ਏ%? ਰੋਇ॥ 

_,ਐਹੜੇ (ਪੁਤਿਖਾਲਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੰ ਘਾਟਾ ਨੂੰ” ਭੱਠ ਕੰ,
 ਸੰਨਾਰ ਏ) ਧਨ-ਟੱਲਤ /ਵਚ' /ਓੱਤ' ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਾ

 

(ਡਰ £ਸ ਮਾਆ ਨੂੰ? ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਾਣ ਲਲਆਂ ਦੁੱ
ਖ /ਵਚਾ ਰੱਦੋ-ਕੁਰਲਾਉਦ ਹਨ... ਰ੍ 

_ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਧਿਆਇਆ, 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ` (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਅੰਤਿ (ਅੱਤ? ਸਖਾਈ ਹੋਇ॥੧॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ _ __ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

__ਨੋ/ ਫਾਸ਼ ਨਾਨਕ/ (ਨਹ ਨ? ਗੰਰੇ-ਨਾਨ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਅਤ ਸ਼ੋ (ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ) 

ਮਦਦਗਾਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 
ਰ੍ 

ਮੈਨ? _ਹਰਿ(ਹਰ) ਬਿਨੁ (/£ਨ? ਅਵਰੁ (%ਵਰ) ਨ।(ਨਾਂ? ਕੋਇ ॥ 

ਮੈਨੂੰ _ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 

...ਸੌਨੂ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਤੱ” /ਓਨਾਂ ਹੌਰ ਕੱਛ ਦੀ ਓਟ, ਆਸ਼ਰਾ ਨਹ
ੀਂ ਹੈ... 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਈ? ਪਾਈਐ, __ਵਣਜਾਰਿਆ __ ਮਿਤ੍ਰਾ 

ਪਰਭੂ _ ਸਤਿਗਰੂ _ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ __ ਪਾਈਦਾ ਹੈ _ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 
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ਵਡਭਾਗਿ(ਵਡਭਾਗ) ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ? ਹੋ ਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਉ 

ਹੈ / (ਗਰੇ-ਨਾ# ਦਾ ਵਣਲ਼ ਕਰਨ ਆਣ? ਵਖਾਗੀ ਲੱਸ਼ਤਾ/ ਅਤੇਗੁਲੂ' ਦੀ ਸ਼ਰਣ /ਵੋਲਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੀ 
#“ਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾੰ ਹਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਹਾ ਵਹੰਹਿਗੁਰੂ-ਨਲਾ# ਵੱਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨੁੱਦਾ ਹੈ... 

ਸੰਤ 'ਜਨਾ(ਜਨਾਂ? ਵਿਣੁ//ਏਣ? _______ . __ ਭਾਈਆ।ਭਾਣਆਂ? 
ਸਾਧੂ ਜਨ ਬਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਿਨੈ(ਕਨੂੰ? ____ ਨ(ਨ? __ ਪਾਇਆ __ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ____ ਨਾਮ 

...ਸੰਤਾ-ਮੁਰਖ਼ਾਂ /ਰੈਹ ਭਰਾਵਾਂ (ਏਂ #ਲਾਘ? ਤੱ ਨ ਕੋਨੇ ਨੰ ਦੀ ਵਹਰੋਗੁਰੂ=ਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗੀੰ 
4737... ਰਿ ਰ੍ ਰ੍ 

_ਵਿਚਿ(/ਜ਼? ਹਉਗੈ(ਹ£ੰਨ੭ ___ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ,(ਕਮਾਂਵਦੇ? 

ਜਿਉ(ਨ£? ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ(/ਤ7 ਨਿਨਾਉ(ਨੋਨਾ£? ॥ 
ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

--- (02, ਆਗਣਾ /ਓਇੱਟਨ?)? ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ (ਟੇ ਵਸ? /ਵੋਚ' ਹੱਕੇ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਓਹ ਫੋਸ਼ਵਾ ਦੇ ਤਰ 
ਦਾਨ ਭੰਨ (/#ਤਾ ਦੇ ਨ%' ਤੱ /ਵ੍ਰੂਣੰ? ਨੰ ਹੁਏ ਹਨ:.. 

ਪਿਤਾ ਜਾਤਿ(ਸ਼ਾਤ? ਤਾ(ਤ? _ ਹੋਈਐ, 
ਬਾਪ ਕੁਲ, ਵੰਸ਼ ਤਦ ਹੋਈਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ (ਨੂਰ? ਤੁਠਾ ਕਰੇ `ਪਸਾਉ ॥ ਨ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 
ਤੇ 

-..ਪ੍ਰਭੂ-/#ਤਾ ਦੀ ਫੱਝ' /ਵੈਲ' ਤਾਂ ਉਦੇ ਨੰ ਹ ਨਕੀਦਾ 2, ਲੇ #ਤਗੁਰ ਪਰਸਨ ਹੱਕੇ ਆਪਣਾਂ ਭਯਈਸ਼ ਕਰ 
ਦੋਟ... ਰ 

ਵਡਭਾਗੀ, (ਵਡਭਾਗ?) _____ ਗੁਰੁ (ਡਰ) ਪਾਇਆ, 
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੫੬” ਗਰ ਆ ਊ 

ਹਰਿ(ਨਰ) ਅਹਿਨਿਸਿ (ਅਨ/ਨੈਸ਼? ਲਗਾ __ ਭਾਉ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ 

---(ਨੈਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਹਕ' ਨੂੰ? ਵੱਡਆਂ ਨਲੀਝਾਂ ਨਾਲ ਅਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ /ਫਰ /ਏਨ-ਰਾਤ; 
ਫਾੰਹੇਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿ /ਵੋਚ ਨੁ/ੜਿਆ ਗਹਂਟਾ ਹੈ... 

ਜਨ ਨਾਨਕਿ, (ਨਾਨਕ) __ ਬ੍ਰਹਮੁ(/ਖ਼ੁਹ੍) ____ਪੰਛਾਣਿਆ, (ਪਛਗਆਂ? 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ . . 

ਹਰਿ(ਨਰ) ਕੀਰਤਿ (ਕਰਤ? ਕਰਮ ਕਮਾਉ ,ਕ੦£? ॥੨॥ 

ਪ੍ਰਭੂ _ ਕੀਰਤੀ, ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕੰਮ __ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 

..- ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਨੰ ਪਾਰਲ੍ਰਹਆ-੪ਰਨ਼ੋਸ਼ਰ ਦੀ ਪਨਿਲਾਣ ਕਰ' ਲਈਂ 2, ਅਤੇ (ਹੁਣ) ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ' ਦੀ /ਸੈਫ਼ਤਾ-ਸ਼ਲਾਹ 
ਏ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ/ 

ਮਨਿ(ਨਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ? ਲਗਾ ਚਾਉ ॥ 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਗ ਗਿਆ ਉਮੰਗ, ਰੀਝ 

_...(ਲਤਗੁਰ ਲੀ ਭਖ/ਨਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ) /ਹੋਰਦੇ /ਵੋਲਾ ਪ੍ਰਭੂ (/ਸੈਸਰਨ) ਦਾ ਲੰਡ ਹੰਦਾ ਹ' ਲਈ ਹੈ... 

ਗੁਰਿ (ਨਰ) ਪੂਰੈ, __ਨਾਮੁ(ਨ%? _ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, (ਵੜ 9ਇਆ? 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ __ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹਰਿ(ਹਨ) __ਮਿਲਿਆ __ ਹਰਿ(ਹਰ) ਪ੍ਰਭ __ਨਾਉ(ਨਾਉ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

---ਨੂਰਨ' #/ਤਗੁਰੂ` ਨੰ (ਵਗਹਿਗੁਰੂ ਟ) ਨਨ /ਉੜੂ ਕਰਫਾ /ਟੱਤਾ ਰੰ, ਅਤੇ ਕਰਤਾ ੪ਰ#਼` ਏ ਨਾਨ (/ਲੈਸਰਨ' 

ਨਾਲ) ਪ੍ਰਭੂ-/ਮਲਾਪ' ਹੋਂ ਆ ਹੈ... 

ਜਬ ਰ੍ ਲਗੁ (ਲਗ) ਜੇਂਬਨਿ(ਨੱਲਨ) ____ ਸਾਂਸੁ(ਨਨ? ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਸੁਆਸ _ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਤਬ ਲਗੁ(ਲਨ? ਨਾਮੁ(ਨ%) ਧਿਆਇ॥ 

ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
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...(ਨੋ/ ਭਾਣ/) ਸਣ ਤਕਾ ਲੁਆਨਾੰਂ /ਵੋਚਾ ਸ਼ਾਹ (ਚਲਣਾ) ਨੰ. ਉਂਦ ਤਕਾ (ਵਹਨੈਗੁਰੂ ਦਾ? ਨਾਲ ਨਮਜਨਾ 
_ਡਾਗੰਦਾ ਹੈ (ਡਾਵ /#ਰਹ #ਵਸ਼ਲਾ` /ਵੋਲ' ਸ਼ਗੀਰ /ਨੈਰਲਲ ਹੱਣ ਕਰਕ ਅਤ ਨੁਰਤ' ਕਮਜ਼ੌਰ ਹੱਣ ਨਾਲ 
ਨਮ-ਨੈਮਰਨ /ਵੈਝ ਆ/ਖਿਆਲਣਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)... ` 

ਚਲਦਿਆ(ਦਨਾਇਆਂ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? ਹਰਿ(ਹਚ)? ਚਲਸੀ, 

ਹਰਿ।(ਹਰ? ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ॥ - 

---ਸੰਿਨ-ਯਾਤਰਾ 2 ਜਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਡੂ-ਨਾਨਆ 7 ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹ, ਅਤੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ? ਅੱਤ ਸਨ (ਦਾ 
੭7ਇਆਵਾੰਂ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਏ' ਟੁੱਖਾਂ ਤੱ? ਛੁਡਾ ਲੰਦਾ` ਹੈ... 

`_ਹਉ(ਹਉ? ਬਲਿਹਾਰੀ _ _ ਤਿਨ(/ਤਨਹ? ਕਉ, 
ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਜਿਨ(/ਨੂ? ਹਰਿ(ਹਰ) _ _ ਮਨਿ(#ਨ੍? ਵਠਾ ਆਇ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿਚ __ ਵਸ ਗਿਆਂ ਆਕੇ 

ਨੀ" ਉਨਾਂ ਤੱ ਛਲਿਹਾਰ ਛਨਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਨਹਾ ਏੋ /6ੱਤ /ਵਲ “ਰਨਸ਼ਰ ਆਕੇ ਵਨ /ਨਿਆਨ ਹੈ... 

ਜਿਨੀ(ਨਰ?? ਹਰਿ(ਹਰ? ਹਰਿ(ਹਰ) - ਨਾਮੁ(ਨਨ) __- `_ ਨਨ? _ ਚੋਂਤਿਓਂ, 

ਸੇ ਅੰਤਿ(ਅਤ) ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ॥ 

ਉਹ _ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ `_ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ 

-..ਨੰਨਹਾਂ ਨੰ ਪੂ ਨਲ ਨੂੰ ਨਗ ਨਆਰਆ ਉਹ ਅਤ' ਸਮ ਛਤਾਓ/ਏਆਂ (ਹਾਂ ਲੱਲਾਰ 2? ਰਲੇ ਗਏ ਹਨ:.. 

ਧੁਰਿ(ਹਰ? ਮਸਤਕਿ(#ਸ਼ਤਕ)? __ਹਰਿ(ਹਰ)? ___ _ ਪ੍ਰਭਿ(ਪੂਭ) ਲਿਖਿਆ, 

ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ___ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਨ . ਨਾਨਕ `__ ਨਾਮੂ(ਨ% ਧਿਆਇ॥੩॥ 

ਦਾਸ ਹੇ!ਨਾਨਕ ____ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ 



-੨ਹ/ ਦਾਲ ਨਾਨਕਾ/ /ਨ੍ਹਾਂ ਦੋ #ਸਤਕ' /ਇਲ; ਰੱਲੀਂ-ਦਰਗਾਹ (ਪੂੁਡੂ-ਨਆ' ਦੀ ਦਾਤ)? ਅੱਕੋਤ ਹੱਲ ਹੱ ਹੈ, 

ਉਹਾਂ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ /ਵਚ ਵਹਹਿਗੁਰੂ' ਦਾ? ਨਾਮ /ਨੈਮਰਦੇ ਹਨ/ 

ਮਨ, ਹਰਿ।ਹਰ? ਹਰਿ।ਹਰ) ਪ੍ੀਤਿ(,੩੭ ਲਗਾਇ॥ 

ਹੈ! ਮਨਾਂ ! ਪ੍ਰਭੂ _ ਖ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਲਗਾ, ਜੋੜ 

ਹੈ / (ਨੈਨ) ਅਨ! ਪੁਡੂ-ਪੂੱਤਿਆ ਨਾਲ (ਆਖਣ?) ਪ੍ਰੱਤਿ ਜੱੜ' ਲੰ... 

ਵਡਭਾਗੀ(ਵਡਭਾਗ?? ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਪਾਇਆ, 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ(ਪਾਰ) ___ਲਘਾਇ।(ਲੰਘ2) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆੜ ਰਖ ਦਾ 

--ਵੌਡਿਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੱਦੀਂ ਰੰ ਅਤੇ ਸਓਗੁਰ (ਆਪਣੇ? ਸ਼ਝਣ' ਰਾਠੰ' (ਓਸ ਨੂੰ” 

ਅੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ) ਤੱ ਪਾਰ ਲੱਘਾ /ਏਂਦਾ ਹੀ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਪੇ ਆਪ (ਆਠ) ਉਪਾਇਦਾ, (ਪਾਇਦਾ) 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

_ਰਰਿ(ਰਰ) ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੇਇਲ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

--ਰਰਤਾ &ਰਸ' ਆਪਣੇ ਆਮ 2ੰ (ਸਭਾ /ਸ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਨੂੰ? ਨਰਜਦਾ ਹੈ/ (ਲਗਤ' ਸਾਲ 5), ਵਗਨ੍ਗ੍ਰ ਆਪ ਹਾੰ 

(ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਉਦ-ਲਾਨ? ਭਸ਼ਸ਼ਟਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨੰ ਫੀ ਲੰਦਾ 2... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਪੇ - _ ਭਰਮਿ(ਭਰ੧? ਭੂਲਾਇਦਾ, (ਭੁਲਾ£ਦਾ? 

ਪ੍ਰਭੂ . ਆਪ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾਉਂਦਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ) __ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ(ਮਤ) ਦੇਇ(ਏ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਅਕਲ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

...ਪਰਸੌਬਰ ਆਪਾ ਗਾਂ (ਜੀਵ ਨੂੰ ੭ਹਣਆਟੀ /ਫਕਾਰਾਂ ਦੋ? ਭਰਨ-ਡਗੇਨਆਂ /ਵੋਚ ਭਟਕਾਉਂਦਾ' ਹੈ, ਅਤੇ /ਫਰ 

ਆਪ, ਹੀ ਵਗਰੈਗੁਰੂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਮੁਕਤ ਹੌਣ ਲ? ਸੱਲੀਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ .ਉਂਟਾ ਰੀ. ਰ੍ 
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ਗੁਰਮੁਖਾ।ਨੁਰਨੁਖਾ? ਮਨਿ(ਮਨ? ਪਰਗਾਸੁ(ਪਰਗਾਨ? _ ਹੈ , 

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸੇ. ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ . ਕੈਇ(ਕ) ॥ 

ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ 

-<ਉਰਮੁਥਾਂ ਲਨਾੰ ਟੇ /ਹੈਰਦੇ /ਵਚਾ (ਵਗਹੰਗੁਰਹ-ਨਨ' ਦਾ? ਚਾਨਣ ਹੈਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ` ਅਨਿਹੇ ਨੁਰਨਥ' ਕੱਲਾੰ 

/ਫੈਰਲੇ-ਟਾਵੇ” ਗੰ. ਠੁੱਦੈ ਹਨ... 

ਤਿਨ(ਓਨੂ? ____ਕਉ, ਹਉ(ਰ੬? ਬਲਿਹਾਰੀ 
ਮੈਂ _ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ __ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਜਿਨ(/ਨਿਨੂ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ 

ਨ" (ਅਨਹ ਨੁਰਨੁਸ਼ਾਂ ਤੱ? ਲਨਹਾਰ, ਬਹਾਰ ਲਾਂਟਾ ਹ! #ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਸਉਨ੍ਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਗੀ" ਕਰਤਾ 
__ ਪਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਆ ਹੈ... 

ਨਾਨਕਿ(ਨਾਨਕ) ਜਨ ਕਮਲੁ (ਕਮਲ) ਪਰਗਾਸਿਆ, 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ __ ਕੰਵਲ ਖਿੜ ਗਿਆ _. 

ਮਨਿ(ਸਨ? ਹਰਿ (ਹਰ? ਹਰਿ(ਹਰ? _ਵੁਠੜਾ 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਗਿਆ 

...ਟਾਲ ਨਾਨਕ' ਦੇ /ਨਰਦੇ /ਵਨ ਦਾ ਵਗੰਹਗੁਣੂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੱਣ ਕਰਕ, (ਉਸਦਾ /ਨਰਦੇ ਰੂਪ?) ਕੰਵਲ /#ੜਾ 
ਗੋਆ ਹੈ/ ਰ 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਹਰਿ (ਹਰ) ਜਪਨੁ(ਸ਼ਪਨ? 

(ਹੈ / ਮਨਾਂ/) /ਓੱਤ' /ਵਚ ਗਰਿ-ਪ੍ਰਡੂ ਦਾ ,#ਮਰਨ' ਕਰ:... 

ਹਰਿ(ਹਰ) 

ਪ੍ਰਭੁ 
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ (ਸ਼ਰਣਾਟ?? 
ਸਤਿਗੁਰੂ __ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ 

ਭਜਿ(ਨਜ? 

ਦੌੜ ਕੇ _. 

ਹੇ ॥੪॥ 

ਹੈ 

ਕਰੇ ॥ 
_ਕਰ 

ਪਉ ਜਿੰਦੂ, 
ਪੈਜਾ _ ਹੇ! ਜਿੰਦੇ 
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(੦੬) ਗੁ. ੦ ਆ ਵਸ 

ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਸਾਰੇ __ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ . ਠਹਿਰਾਉ 

.-ਹ/ /ਨਏ/ (ਤੂਂ? ਦੱੜਾ ਕੰ, ਰੱਝਾ-ਰਪ, ਲਤਉਗਰ ਟੀ ਸ਼ਰਣ /ਏਰ' /ਡਗਾ 5. (/ਏਸ਼ ਨਾਲ ਤੌਠੋ? ਲਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾ 

ਰ੍ ਅਤ ੁੱਖ-ਕਲੋਲ, ਡਰ ਹੋਂ ਸਾਣਗੀ... 

` ਘਟਿ।ਘਟ) 'ਘਟਿ(੫ਟ) ਰਮਈਆ ਮਨਿ(ਨਨ) ਵਸੈ, 

_ ਦਿਲ ਵਿਚ , ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ __ਵਸਦਾ ਹੈ 

- ਕਿਉ (ਕਉ? ਪਾਈਐ __ ਕਿਤੁ(#ਤ? ਭਤਿ(ਭਤ) ॥ 
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ` ਕਿਹੜੇ _ ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ 

..-(ਨੱਨਾਰ' ਦੈ ਸਭਨਾਂ ਲਾ ਏ? /ਏਲ-/ਹਗਇਆਂ /ਵੇਚ /£ਆਗਕ-ਪ੍ਰਡੂ /ਨੈਵਾਨ ਕਰਦਾ 2, ਪਰ ਕਦੇ" ਅਤੇ 

ਕੋਹੜ ਭੰਡ ਤਰਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਆ ਲਾਣਂ?... 

ਗੁਰੁ (ਨਨ) ਪੂਰਾ ` ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸ਼ਤੁਰ) __ ਭੇਟੀਐ, 
ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ੍ ਭੇਟਣ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਨਾਲ਼ _ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਇ ਵਸੈ __ ਮਨਿ(ਮਨ) ਚਿਤਿ(/ਏਤ) ॥ 
'ਪੁਭੂ _ ਆਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 

...(ਸ਼ਗਰੇੜਾ ਜੰ ਉੱਤਰ ਭਖਲ਼ਦੀ ਹਨ /ਕੈ ਨੰ? ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾ-ਸਰੂਪ' ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਂ ਜਾਣੈ ਤਾਂ 
ਹਗੀੰ-੫ਰਨੈਸ਼ਰ' #ਨ=-/65' /ਵਲ ਆਕੇ /ਨੋਫਾਨ' ਕਰ ਲੰੱਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਮੁ,ਨਾਨ) ਅਧਾਰੁ (ਅਧਾਰ) ਹੈ, ਮੰ/8? ਧਰ 

ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਓਟ, ਆਸਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ? _ਨਾਸੈ ਤੇ _ . -ਗਤਿ(ਕਤ) _ ਮਤਿ,8ਤ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨ-ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ, ਸੋਝੀ 

ਮਨੂ ਤਾੰ ਵਗੰਹਗੁਰੂ-ਨਾਘ' ਛਾਂ ਗੀ ਠੋਕ ਨੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨੰ #ਟ-ਆਨਰਾ 2, ਵਗੰਹ੍ਡਠਰ-ਨ#' ਤੱ 

ਡੁਧਾ-,ੈਰੰਕ; ਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈ... 

ਗਿ9 ਹਰਿ(ਟਰ) _ ਹਰਿ(ਟਰ) ਨਾਮੁ(ਨਾਨ/ ਵਿਸਾਹੁ(/ਫਲਾਹ) __ ਹੈ, ਨ 
ਮੇਨੂੰ ਖ੍ਭੂ - ` ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ __ ਰੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ _[[! ___` 
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ਆ ਚ. 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੇ ਹੀ ਨ ਜਤਿ(ਨਤ) ਪਤਿ(੫ਤ) ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਜ਼ਾਤ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨੂ ਤਾਂ ਕੰਢਲਾ ਹਗੰ-ਪਰਲੀਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਨ ਦਾ ਨੰ ਡਰੱਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਰ-ਨਾਨ' ਨੰ ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ 

/ਤ਼ਤਾ-ਮਾਣ' ਰੀ... 

ਜਨ __ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ(ਨ%) ਧਿਆਇਆ, 

ਦਾਸ __ ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ _ 

ਰੰਗਿ(ਰੱਨ) ਰਤੜਾ __- ` ਹਰਿ(ਹਰ? ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਰਤਿ(ਰਤ)? ॥੫॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਰੰਗ ਵਿਚ __ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ 

...ਨੋ/ ਛਾਲ ਨਾਨਕ? ਮਨਾ ਨੰ ਪ੍ਰਭੂ-6ਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਨ /ਫੋਚ ਨ ਕੰ, ਗਰੇ-ਨਆਂ #ਆਰੈਆ ਹੈ, ਉਹ 
(ਅੱਠ ਪਹਰ) ਏਨਾ ਦੇ ਰੱਲ /ਫਚ ਨੰ ਗੱਨਆ' ਗਹੰਦਾ ਹਾ”... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਧਿਆਵਹੁ , ਹਰਿੰ(ਹਰ) .-. ` ਪ੍ਭੁ(ਪ੩੭ ਸਤਿ(ਨਤ) ॥ 

ਸਦਾ-ਸਥਿਰ, ਸਦੀਵੀ ਰੀ ? 

(97 #ਨਾਂ/? #ਦਾ-ਸਨੈਗ, ੍ਰਭੂ-ਪਰਮਾਤਲਾ ਨੂੱ' ਨੈ#ਰਟਾ` ਰਹ... 

ਗ੍ਰ ਬਚਨੀ(ਭਚਨ? ___ਹਰਿ(ਹਗ) -. ` _ ਪ੍ਰਭੁ(ਪੂ੩੭ _ ਜਾਣਿਆ, (ਜ਼? 

ਸਭ __ਹਰਿ(ਹਗ) ੍ਭੁ(ਪ੩) ਤੇ ਤਰ ॥੧॥ - ਰਹਾਉ॥ 

---/ਨਈ' ਹਰ-੫ਰਨੰਸ਼ਰ` ਤੱ” ਨਾਗ (/ਨ੍ਰੇਸਟ ਛ?) /ਲਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਸ਼ ਕਰਤਾ ਰਸ [ਆ (/ਨੈਨਣ) 
ਯੁਰਾ-ਸੜਣਾ ਰਾਠੰ` ਨੰ ਸਮਝਿਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... 

ਪੂਰਬਿ (ਉਰ? ਹੀ ਇਵ ` ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ(ਐਨੂ) ਕਉ ਸਿ .. 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ __ ਨੂੰ `-_ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਧੁਰ਼-ਦਰਗਾਹੋ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ 

ਸੇ _ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ(ਪਾਸ) ॥ 
ਉਹ ਆਣਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਕੋਲ 
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4-- (ਨਨ ਦੀ ਕਸ਼ਸ਼ਤ /ਵੋਚ ਪਰਬਲੇ ਕਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਰੱਠ-ਰਗਾਹੰ ਲਿਖਿਆ ਭੱਠਾ ਉਹਾ ਅਤਗੁਰਾਂ 
ਕਲ ਆ (ਹਾਂ ਨਲ ਪੇ ਹਨ. 

ਸੇਵਕ `ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ 
ਦਾਸ ` _ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾ 

ਗੁਰੁ(ਜੁਗ) ____ਹਰਿ(ਹ? ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਸ) ਪ੍ਰਗਾਸਿ(ਪੁਨਾਨ) ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ___. _ ਪ੍ਰਭੂ . ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ 

-.>ਹ/ (ਹਰ-ਨਾ%' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ)? ਵਧਾਗਾਂ ਦੌਸ਼ਤਾ/ ਦਾਨਾ-ਡਾਵ /ਵੋਚ ਗੰਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਤਗੁਰ 
(/ਨਰਟੇ /ਵਲ)? ਵਾਹਹਿਗੁਰ-ਨਾਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ /ਇੰਦਾ ਹੈ... 

ਧਨੂ(ਪਨ) ਧਨੁ (ਪਨ) ਵਣਜੁ(ਵਣਜ) ____ ਵਾਪਾਰੀਆ, 
ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ __. ਵਪਾਰ ਵਪਾਰੀ 

ਜਿਨ(ਨੰਨ੍ਹ੭ ਵਖਰੁ (ਫਖਰ? ਲਦਿਅੜਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਰਾਸਿ(ਰਾਨ? ॥ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂੰਜੀ 
ਹਾ 

:-(ਹ/ ਹ/ਰਓ-ਨਮ' ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਣ ਵਧਾਗੀ ਦੌਸਤਾ/ ਓਹ)? ਵ੪ਾਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ ਵਣਜਾ-ਵਗਾਗ, 
ਹੱਨਤਾ-ਸੰਗਾ 2, (/ਨਹਾਂ ਕੱਲ? ਗਰ-ਨਾ% ਟ ਹੂੱਲੀ 2. ਅਤੇ ਏਸ ਹਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਵਰਨ ਰਿ-ਨਾਸ 
ਦਾ ਸੱਟਾ ਲੱਟ ਉਆ ਹੈ... 

ਗੁਰਮੁਖਾ, (ਗੁਰਨੁਖਾਂ) , _`___ਦਰਿ(ਦਰ) _ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ ਮੂੰਹ ਉਜੂਲ, ਨਿਰਮਲ 

ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੋ `__ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਸਿ(੫%॥॥ 

ਉਹ __ ਆਣਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਪਰਭੂ ਕੌਲ _ _ 

---(%6ਨਹਾ ਸੱਚਾ-ਸੱਟਾ ਕਰਨ ਵਗਲਆ? ਹੁਰਨੁਖਾਂ ਦੇ /# (ਸਦ; ਸਦਾ? ਰੱਛੀਂ-ਟਰਲਾਨੇ ਉਨੂਨ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ 
ਉਹਾ, (ਨੁਰ-ਸ਼ੜਦਾ ਰਾਠੰ? ਵਹੰਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕੱਲ ਆਣਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? #ਲ` ਧੰਦੇ ਹਨ... 

ਜਨ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੁ (ਨਰ) ਤਿਨ(/ਤਨ? ਪਾਇਆ, 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
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ਹੂ. ੮0 ੪ ॥ ਕਿ <=੩੩੬੪੬=- ੨੬੪੭ 4 ੨੩੭ ੭. ( 

24੮ ੭੦ ੨ ੨੧੨ ( 6 ਨੀ ੨੨੨੨੧ ੪੧) ੬ ੮7੮੨ 24 ਰ੍ 

੫੭. ਹਾ ੨੨ ਅੰਕ ੮੨-੮੩ ਇਉ 73 /--€ ਰੰ 
੭ ₹ ਕੱ __<੨੩੩== ਨ ੧੦੬ -- 

(੫੩੬ < ੬=<੦੫੫੧੩ ਆ ੧”? 

ਜਿਨਾ(ਨੇਨਹਾ? ਆਪਿ(ਆ੫?) ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸਿ(ਨੁਣਤਾਸ? ॥੬॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ, ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਪ੍ਰਭੂ) 

੭੨੦ ਦਾਨ ਨਾਨਕ/ #ਨ੍ਹਾਂ (ਵਣਜਹਰਆਂ ਉੱਤ? ਗੁਣਾਂ ਛਾ ਜਾਨ) ਕਰਤਾ ੪੦8 ਆ ਪਰਸਨ ਹੱਦਾਂ ਹੈ, 

ਉਨਹਾਂ ਨੂ ਨੰ ਅਤੇਗੁਰ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਦ ਹੈ? 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਧਿਆਵਹੁ , __ ਸਾਸਿ(ਨਾਸ? ਗਿਰਾਸਿ(/ਨਰਲ)॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੋ ਸੁਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹੀ ਨਾਲ 

..(ਨੋ/ ਫਣਜ਼ਰੇਈਂ /#ੱਤਰ/) ਪਰਮੌਸ਼ਰ ਨੂੰ: ਹਰ ਨੁਆਨ' ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ /ਨਰਾਗੀਂ ਨਾਲ /ਨਆਵਨ,.. 

ਮਨਿ(ਮਨ) ਪ੍ਰੀਤਿ/੫#੩੭ ਲਗੀ ਤਿਨਾ(#ਰ੍ਹਾ? ਗੁਰਮੁਖਾ, (ਨਨ ਖਾ? 

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 

__ਹਰਿ(ਹਗ) ਨਾਮੁਂ(ਨ%? ਜਿਨਾ(ਨਨਾ? ਰਹਰਾਸਿ(ਲੰਹੇਰਾਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥ 

---(5ਓਾ-#ੱਟਾ ਕਗਇਆਂ) ੭ਨੂਹਾਂ ਭਰਨੁੱ# (ਵਣਜਹਰਆ) ਦੀ ਰਹੁਰੀਤ£, ਗ/ਓ-ਨਾ# /ਨਮਰਨ ਝਣ' ਲਾਂਦਾੰ 
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈ /ਹਰਦੇ /ਏਲ, /ਫੋਰ ਵਾਹਹੈਗੁਰੂ ਨੰ ਲੀ ਪ੍ਰਤ' ਹੈ ਲਾਈ ਹੈ? 

੧ਉਂ?£ਕ 6ਅੰਕਾਰ) ਸਤਿ (5) 
ਇਕ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ (ਓਅੰਕਾਰ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। __ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ (ਸਦਾ ਸੱਚ) ਹੈ 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ (ਪਨਾਏ) _ ਰ੍ 
ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ 

ਓਅੰਕਾਰ (ਪਰਨਾਤਨ) /ਏਕਾ' ਤੰ ਕੰਵਲ ,/ਏਕ' ਹੈ/ 6%ਕਾਰ ਦੇ ਨ੍ਰੂਪ' ਦੀ ਹੱਦ (ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱ? ਹੈ/ ਗੁਰ 
ਨ੍ਰਪ ਓਅਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ਕ੍ਰੋਪਾ-ਕਟਾਲ' ਰਾਗੀ” ਨਾਧਕ' ਨੂੱ` ਨੈਹਾਲ /ਨੋਹਾਲ ਕਰ /ਏਂਦੈ ਹਨ/ 

ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ 

ਵਾਰ, 
` ਫਾਰ ਦੇ ਅਰਲ' ਹਨ ਹ#ਲਾ/ /ਏਸਾ"ਕਹੱਵ-ਰੂਪ /ਏਲ ਐਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਨਾਥਾ ਵਰਣਨ ਕੰ ਹਦ ਮ 

ਹੈ/ #ਤਗੁਰੂ ਨੰ ਨੇ ਪੰ ਨੁਰੂ` ਗੁੱਝੇ ਨਹਹਝ /ਇਲਲੀਆੰ ਵਾਰਾਂ /ਵਨ ਕਰਤਾ £ਰਸ਼' ਦੀ ਵਡਿਆਣਾਂ ਨੂੰ” ਪ੍ਰਸਤੁਤ. 
ਕੀਤਾ ਹੈ/ £ਰਾਤਨ ਨਨਆਂ /ਵੋਲਾ /ਏਹ ਕਾੰਵੇ-ਰੂਪ ਆਨ ਤੱਰ' ਤ ਪਨੰੜੀਆਂ /ਵਚ' /ਨਿੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਨ/ 
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ਰੀ 2 ੧੮੮੦੬ 

(੬ ੨੨੮੦੩ ਆ 

ਅਨ ਵੋ ਵਾ ੮੨੦੫ 

ਰੁਰਦੇਵ' ਲੀ ਨੰ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੱਕ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ /ਫਚਾਰ /ਵਚ ਹੱਡ ਸਪਲਟਤਾ /ਨਆਂਦੀ ਹਮ ਗ੍ਰਾੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਨਾਹਹਿੜ ਨ? /ਵਚ ਟੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਗਾਂ /ਵਚ ੨੨ ਵਾਰਾ ਏਰਜ' ਹਨ“ 

ਮਹਲਾ।ਅਨਲਾ) ____ 8, (ਚੋਲਾ? ਸਲੋਕਾ(ਨਲੱਕਾਂ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)? ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

ਸਲੱਕ ਰ੍ ਮ$ (ਮਹਲਾ? ੩(ਤਜ) ॥ 

ਰੰ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ` ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ . ਤੀਸਰੀ 

'ਰਾਗਾ(ਰਾਗ? _` ਵਿਚਿ, (/ਵੇਚ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ (ਮੁਨਰਾਨ) ਹੈ, 
ਰਾਗਾਂ (ਸੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ) _ ਅੰਦਰ ਰਹ ਉੱਤਮ ਰਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜੇ ਸਚਿ(ਸਦ) ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ (ਆਗ) ॥ 

ਜੇਕਰ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਟਿਕੇ, ਕਰੇ ____ ਪ੍ਰੀਤ 

(ਸਰੈਆਂ) ਰਾਗਾਂ /ਫੋਚਾ ਸੰ ਰਾਗ ਤਾਂ ਨੀਂ (ਲਰਵ-ਸ੍ਰੰਸ਼ਨ 2) ਲੰਕਰ ,ਸ਼ ਦੇ ਗਨ ਨਾਲ (ਜੀਵ ਛਾ ਅਨ? 
_#ਟਾ-ਗਨਰ' ਵਗੰਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਤ /ਵਚ /£ਕ' ਲਾਵੈ, ਨੁੜ' ਲਾਵੰ... 

ਸਦਾ ਹਰਿ(ਹਗ) _ਸਚੁ(#6) ਮਨਿ(ਮਨ/ ਵਸੈ, 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ 

ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ(8ਤ? _ ਅਪਾਰੁ (ਅਪਾਰ) ॥ 

ਸਥਿਰ ਅਕਲ, ਸੂਝ ਅਨੰਤ, ਬੇਅੰਤ 

...?ਦਾ-ਨਗ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ' ਹਸੌਸ਼ਾਂ /?ਰਦੋ /ਓਚਾ ਫਨੀਆਂ ਰਗ, ਅਤੇ ਭੱਹ0 ਅਨਤ ਪਰਨੰਸ਼ਰ' (ਦੇ /ਨ#ਰਨ 

6) ਉਰ ਹੱ ਲਾਈ... 

ਰਤਨੂੰ/ਰਤਰ/ ਰ੍ ਅਮੌਲਕੁ(ਅਮੱਲਕ) ਪਾਇਆ, 
ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਅਮੁੱਲ _ __ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ 

ਗੁਰ ਕਾ ___ ਸਬਦੁ (ਸ਼ਬਦ) ਬੀਚਾਰੁ (ਲੰਚਾਗ? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ __ ਵਿਚਾਰ 

... (ਇਵ ਹੱਣ' ਨਾਲ /ਡਰ? ਰੁਰ--ਸ਼ਕ; /ਵਜ਼ਾਰ' ਰਨ, ਅਨੱਲਕ' ਰਤਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਈ ਹੈ... 



` ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ, (ਨ6?) ਮਨੁ(#ਨ? ਸਚਾ, (ਸਜਾ) 

ਜੀਭ ਸਾਰਥਕ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਥਕ 

ਸਚਾ(ਸਜ? ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ (ਅਕਾਰ) 1 
ਸਾਰਥਕ ਤਨ ਜਗਤ, ਰਚਨਾ, ਅਕਾਰ 

---(ਏ7' ਨਾਲ ਲੰਵੇ 2) ਤਨ; #ਨ #ਤੇ ਜੀਭਾ ਨਾਰਲਕ' ਹੱ ਜਾਂਦੀ 2, ਅਤੇ /ਇਸ਼ਟਆਾਨ' ਲਗਤਾ-ਰਲਨਾ 
੭ਆਤ-ਨਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾੰਤ ਹੱਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਸਚੈ(ਸਓੰ) ਸਤਿਗੁਰਿ (ਸਤਗੁਰ? ਸੇਵਿਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ !. ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੀਏ 

ਸਦਾ ਸਚੁ(ਸੱਲ? ਵਾਪਾਰੁ (ਵਾਪਾਰ? ॥੧॥ 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ, ਸਾਰਥਕ ਵਣਜ 

...ਨੋ/ ਨਾਨਕਾ/ ਅਤ-ਸ੍ਰੂਪ ਅਤੰਗੁਰੂ ਫੀ. ਸੰਵਾ-#ੋਮਰਨ ਨਾਲ ਨੀ ਹਨੰਗਾਂ ਸਫਾ-ਸਬੋਰ (ਗ/ਂ-ਨਆ? ਛਾ 
ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾ ਸ਼ਕਟਾ ਹੈ/ 

ਮ੧(ਮਹਲਾ? ੩(ਤਨਜਾ) ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਹੋਰ (ਹੱਡ? ਬਿਰਹਾ ਸਭ __ ਧਾਤੂ (ਧਾਤ) ਹੈ, 
ਹੋਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰ _` ___ਸਾਰੇ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਬ __ਲਗੁ(ਨਨ) ਸਾਹਿਬ ` ਪ੍ਰੀਤਿ(ਪੁੰਤ? ਨ(ਨਾ? ਹੋਇ॥ ਰ 
ਜਦੋਂ __ਤਕ __ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ - _ ਹੁੰਦਾ 

--ਸਟ' ਤਕ #ਆਲਕਾ-ਦਾ#ਨਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਗੀ ਹੱਦ (ਦੱ ਤਕ? ਹੱਡ ਸਭ (ਫੁਨਿਆਣ? ਪ੍ਰੰਤਾਂ ਤਾੰ 
ਓਲਾਹਏੈਮਾਨ` ਹਨ? ਭਾਫ' ਨਾਲ਼ਵੱਤ` ਹਨ... 

ਇਹੁ (2੦) ਮਨੁ (ਸਨ) ਮਾਇਆ ਰ੍ ਰ ਮੌਹਿਆ, 
ਸੰਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਧਨ, ਪਦਾਰਥ ___________ ਭਰਮਾਇਆ, ਖਚਿਤ 

ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣ) ਸੁਨਣ (ਨੁਨਣ? ਨ।(ਨਾਂ) ਹੋਇ॥ 
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-.. ਸਣ ਤਕ /ਡਹ' /ਓੱਤ' (ਸੰਸਾਰ ਦੋ? ਹਨ-੫ਦਾਰਥਾਂ /ਫੋਚ` ਆਠੈਤ' ਹੈ, /£ਹ' (ਪਰਨਾਤਨ-ਸੱਚ) ਨੂ ਦੇ੪ ਅਤੇ 
ਨੁੱਣ ਨਗ ਸ਼ਕਦ”... 

ਸਹ।ਲਨੇ) ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ , (ਨਨ) _ਪ੍ਰੀਤਿ(੪ਤ) ਨ(ਨ? _ ਉਪਜੈ, 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਕੰਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ___ ਉਪਜਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਇ,ਕਰੇ)॥ 
ਘੰਨਹਾਂ ਕੀ _ ਕਰੇ 

,..(#7ਡਆਵਾੰ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ /ਫੋਜ? ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ /6ਤ ਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (/ਕਇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ? 
ਕੱਤ ਨੂੰ” ਦੋਖੋ /ਝਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਾ? /#ਆਰ' (/ਹੈਰਦੇ /ਫਲ) ਪੌਣਾਂ ਨੰ ਨਗ” ਹੁੱਦ:.. 

ਨਾਨਕ, ______ਜਿਨਿ(ਨੈਨ੍੭ ਅਖੀ।%%? _ਲੀਤੀਆ, (ਲ#ਤੰਆਂ) 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ` ਅੱਖਾੰ ਲੈ ਲਈਆਂ 

` ਸੋਈ ਸਚਾ(ਅੱਾ) ਦੇਇ(ਫ) ॥੨॥ 
ਉਹ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

_...ਤੋ/ ਨਾਨਕ /ਲੈਸ਼' ਵਸਹੈਗੁਰੂ'` ਨੰ (ਪਰਤਿਆ ਕੱਤ ਨੂੱ` ਵੌਖਣ ਵਾਲੀਆਂ? #ੱਤਾ ਲੈ ਲਣਆਂ ਹਨ, ਉੱਠੀ 

#ਟਾ-ਆੰਝਰ' (ਆਰਨਆਾਤਮਨ /ਛੋਰ' ਸ਼ਾਲ ਨੰ ਨੂ” ਤੱਕਣ ਲਈ ,ਨਆਨ- ਨੂੰ ਅੱਖਾ? ਝੁਲਸ ਫੀ /ਇੰਟਾ ਹੈ... 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇਕ ਕਾਵਿ-ਛ਼ੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਇਕੋ (&ਕ) ਕਰਤਾ ਇਕੁ , (25) 

_ਇਕੋ/£ਕ) ____ ਦੀਬਾਣੁ (ਲੰਭਾਣ? ਹਰਿ(ਹਰ) ॥ 
ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ, ਕਚਿਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 

...(ਨਰਫ਼) /ਏਕ-,ਇੱਕ ਪਰਸੰਸ਼ਰ ਗੰ (ਸਭਾ ਕੁਝ ਦਾ) #ਰਜ਼ਣਰਾਰ ਰੰ, ਅਤੇ ਉੱਸ਼ ਕਰਤਾ ਪੁਰ#਼ ਟਾ 
_ (ਕੰਵਲ) ਏਂਕਾ ਨੀ ਫਰਾਰ ਨੰ, (#ਤ ਉਸ ਟਰੜਾਰਾ ਟਾ ਹੁਕਮ ਸਭਨਾ ਲਾਲੀ ਨਲ /ਨਹਾ 2)... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ, (ਅਨ? 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ 
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ਇਕੋ ਹਰਿ(ਹਰ) ਚਿਤਿ(/65) ਧਰਿ(ਪਰ)? ॥ 

ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ __ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ 

ਕਾ ਭਧਓਫੁਰੂ ਏਂ ਨੁਕਸ ਘੀ (ਜਾਰ? ਫਰਤ /6ਹਾ ਹੈ, (ਸ਼ਾ ਲਣੀਂ ਹੈ? ਭਾਣ) ਈਸ਼ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨੰ 
(ਆਪਣੀ? ,ਨਰਦੇ /ਇਲ ਧਾਰਨ ਕਗ.... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਤਿਸੁ(ਸ)? ਬਿਨੁ(/8ਨ) ਕੌਈ ਨਾਹਿ, (ਨਹ? 
ਪ੍ਰਭੂ - ਉਸ ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ 

ਡਰੁ (ਡਗ) ਭ੍ਰਮੁਵ੭ - ਭਉ ਦੂਰਿ (ਟੂਰ? ਕਰਿ(ਕਰ? ॥ 
ਭੈਅ ਭੁਲੇਖਾ ਤੌਖਲਾ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਹ 

..-ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਹਗੀਂ ਤੱ” ਝਨੀਰ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਭੱਈੀੰ ਨਗ" ਹੈ, (/ਏਨ' ਲਈ ਹਰ ,ਕੈਲੋ ਦੂਸ਼ਰੈ ਦਾ? ਭਰਨ, 
ਭੁਲੇਖਾ #ਤੇ ਡਰ-ਭੰ# (ਆਪਣਾ /ਓਇੱਟਗਾ /ਵਲ? ਟੂਰ ਹਟਾ ਲੰਗ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਤਿਸੈ ਨੌ ਸਾਲਾਹਿ, (ਸ਼ਾਲਾਠ? 

ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹ, ਸਿਫ਼ਤ ਕਰ 

ਜਿ ਤੁਧ (ਤਧ) ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ (ਭਾਹਰ) ਘਰਿ(੫ਰ) ॥ 

ਜਿਹੜਾ ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰ ਵਿਚ 
। 

>> ਉਨ ਪਰਨੀਸ਼ਰ' ਦੀ /ਨੈਫਤਾ ਸਲਾਹ ਕਗ, #ਹੜਾ ਤੰਗੀ ਘਰ' /ਏਲ, ਅਤੇ ਘਰ #ਾਹਗ, ਨ 
ਰੱਕਿੰਆ ਕਰਲਾ ਹੀ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ,(ਟ/ਇਆਲ) 
ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ _ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ . ਮਿਹਰਵਾਨ, ਦਇਆਵਾਨ 

ਸੋ ਹਰਿ (ਹਰ) ਜਪਿ,(ਨ&) _ਭਉਂ ਬਿਖਮੁ(/8੨੪) ___ਤਰਿ(ਤਰ) ॥੧॥ 

ਉਹ __ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪ ਕੇ ਭਵਜਲ, ਸੰਸਾਰ _ਡਰਾਉਣਾ, ਭਿਆਨਕ _ਤਰ ਕੇ 

... ਵਾਹਿਗੁਰੂ /ਸ਼' ਉਤੇ /ਹਰਫਾਨਾ ਹੈਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਉਨਾ (ਲੀ ਨ ਆ ਗਾ 

ਨਾਗਗ (ਤਜ (ਨਗ ਨੀ ਸੀ. 

ਸਲੋਕ, $ (੭/ਹਲਾ) ੧(੫ਹਿਲਾ) ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 



ਦਾਤੀ(ਦਾਤ”? ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ, (ਸੱਠੰਆ?? 

ਕਿਆ ਚਲੈ _ ਤਿਸੂ(ਓਸ) ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? ॥ 

ਕੀ ਚਲ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀਆ ਝਕਾ/ਸਸ਼ਾੰ ਸਹੇੜ ਦੀਆ /ਇੱਤੀਆਂ ਹੱਠਆਂ ਹਨ; ਉਸ ਨਾਠ ਨਸੇ ਦਾ 5? (ਸੱ) ਜਲ ਸਕਦਾ 

ਹੀ... 

ਇਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ(ਨਾਂ? ਲਹੰਨਿ, (ਲਹੰਨ) 

ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ।ਨ/ਤਆ? ਦੇਇ।ਏ) ਉਠਾਲਿ(੬ਠਾਲ? ॥੧॥ 

ਕਈਆਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਠਾਲ ਕੇ, ਜਗਾ ਕੇ 

ਕਣਾਂ (ਸਾਹਿਲ ਣੀਆਂ ਲਲ/ਸਿਸ਼ਾਂ? ਲਾਗਏ ਹੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਾ ਨਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕਲਆੰ ਨੂੰ (੫ਰਸ਼ੇਸ਼ਰਾ 
ਆਪਣੀਆ ਝਥ/ਨਸ਼ਾ? ਨੁੱਤਿਆਂ ਨੋਟਆੰਂ ਨੂੰ” ਫੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਸ /ਂਦਾ ਹੈ... 

ਮ੧ (ਮਹਲਾ) ੧(੫ਨੈਲਾ? ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਸਿਦਕੂ (/ਨਦਕ? ਸਬੂਰੀ ਸਾਦਿਕਾ , (ਨਾਇਕਾਂ? 

ਸਬਰੁ (ਸੜਨ? ਤੋਸਾ(ਤੇਸ਼ਾ) ਮਲਾਇਕਾਂ ॥ 

---ਨਿੱਦਕਵਾਨਾਂ ਭਾਵ (ਸ਼ਾਹਹੇੜਾ /ਵੇਲ) ਟਡੂਹਤਾ ਰੱਖੋਣ ਵਗਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰਵੈੜਾਂ ਦੀ (/ਲੈੱਦਲਂ ਣਾ ਸਫ਼ਰ) 
ਖਰਲ, (ਕੱਡ /ਵਲ)? #ਕੀਨ ਅਤੇ ਸੜ, #ੱਤੱ#਼` ਨੰ ਹੁੱਦਾ ਹੈ... 

ਦੀਦਾਰੁ (ਦੀਦਾਰ) ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ, (ਪਾਇਨਾਂ? 

ਥਾਉ (ਬਾ? ਨਾਹੀ (ਨਾਗ? ___ ਖਾਇਕਾ(ਖਾ/£ਕਾ? ॥੨॥ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗਪੌੜ੍ਹ, ਨਿਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
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ਭ, 6 ਕੋ 2 ਵੀ ੩੨੧੬੬ ੬੬2 '। ੨੪. 3 ਉ 
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ਤੈ “੧੨- 4 << ੧੩ ਸੈ < ੨ 
2.  (੮੨ਊ੬ “੩੩ < ੮੮੧੬) _& 
ਨ ਨ” ਅੰਕ ੮੩ ਦੋ ੧; 

੩? ੍੍ ੧ ੬, 
% । ਗੇ __੯====ਾ ੫੮੬-._ ੨ 

(੩ ਗਰ ੦- ਅਣ ਚਲ 

--- (ਏਸ ਲਈ) ਭਰਨ (/ਨੈਠਕਾਵਾਨ ਅਤੇ ਟਰਦੌਸ਼ ਨੰ. ਸਾਹਹਿੜ ਦੇ? ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਰਨ' 
ਵਗਲਆਂ ਦੀ (ਸ਼ਹਹਿੜ` ਦੈ ਦਰ 2)? ਕੱਈ ਥਾਂ ਨਠੀੱ ਹੁੱ।.. 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਧ (ਤਧ? ਉਪਾਇ ` ਕੈ, 

ਸਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ੜੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਿ(ਆ੦? ਕਾਰੈ ਲਾਈ ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ __ ਲਗਾਈ ਹੋਈ 

ਸਿ ਤਾ ਰਿ 
ਹ/ਇਆ ਹੈ... 

ੜੂ ਆਪੇ ਵੇਖਿ(ਵੇਕ? ਵਿਗਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਤੁਸੀਂ _ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਵਡੱਪਣ 

-(ਹ/ ਪ੍ਰਝੂ/? ਤੁ ਡਟ ਆ 2. ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ ਵੇਸ ਕੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਹੰਦਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ।ਹਰ) ਤੁਧਹੁ।ਤੁਧ੍ਹ? ਬਾਹਰਿ(ਤਾਹਰ) ਕਿਛੁ (ਕੋਡ? ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? 
ਹਰੀ ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 

ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਈ(ਨਾਣ? ॥ 
ਤੁਸੀ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਰਿ 

ਵਰਤਦਾ, ਸਭਨੀ ਹੀ 

ਵਿਚਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ _ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗੇਤਰ 

ਥਾਈ (ਝਾਣ?॥ 

ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 

---(ਹ/ ੭#ਲ਼ਕਾ/ ਨੱਨਾਰ' ਟੀ? ਨਾਲੀਆਂ ਨੰ ਥਾਵਾਂ 2, ਤੂੱ` ਕੁੱਦ ਆ੪' ਨੰ #ਲਰ' /ਨਹਾ ਹੈਂ:.. 

[| ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਹਰਿ(ਹਰ) ਧਿਆਵਹੁ 

ਸਿਮਰੋ 
ਸੰਤ _ 
ਸਾਧੂ 

ਜਨਹੁ (ਜਨਹ? 



੨; ੰ” ੨੬ ੨੬੬੬੬੨ ੬ ਚ ੩੬ <0ਟ 
ਵਿ 2 ੨ (“ ਇੰ ਵਿ `) 2 ੮ 22੨੨ 

=-੩੪੦- ਿ 9 << ਰੰ - 68= 

%-<੨.=#ੰ ਅੰਕ ੮੩ . ੨੨੬ ਰਾ ਸਾ 
ਲਿ ੬ ੮੧੬ 

੨੧੩ ਆ” ੧") 

ਜੋਂ ਲਏ ਫ਼ਡਾਈ ॥੨॥ 
ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ 

<<9/ #ੱਤਾ-£ਰਸ਼ / ਓਸ ੪ਰਸੰਸ਼ਰ' ਲੀ ਅਰਾਗਨਾ ਕਗੋਂ #ਹੜਾ (ਤਹਾਨੂੰ #ੱਨਾਣ ਦੇ #ਆਇਆਦੀਂ ਭੰਹਨਾਂ ਤੱ? 
ਛਡਾ ਲੰਦਾ ਹੈ... 

ਸਲੌਕ, ਮ$ (ਮਹਲਾ) ੧(ਘਨੈਲਾ? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

_ਫਕੜ ਜਾਤੀ, ਫਕੜ (ਫਕੜ? ਨਾਉ (ਨਾਇ? ॥ 
ਬਕਵਾਸ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜ਼ਾਤ ___ ਬਕਵਾਸ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ/ਵਡਿਆਈ 

---ਸ਼ਾਤ' #ਤੀ ਫ਼ਾਤ' ਟਾ ਅਸਾਨ ਸਭ ਫਲੂਨ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ... 

ਸਭਨਾ (ਸਭਨਾਂ? ਜੀਆ, (ਜਆ?) ਇਕਾ ਛਾਉ।ਡਾਉ? ॥ 
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਛਾਂ, ਸਾਇਆ, ਫਤਰ-ਛਾਇਆ 

ਕਉ ਕੈ ਨਭਰੇਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ (ਨੋਰਣ? /ਏੱਕ' (ਪਰਸ਼ਸ਼ਰ ਟੰ ਨ) ਛਤਰ-ਡਹਏਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

ਆਪਹੁ,(ਆਪਠ? _ ਜੇ ਕੌ ਭਲਾ ਕਹਾਏ ॥ 

ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੂੰ #ਦ ਹੀ ਲੰਕਰ ਕੱਲੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ਟਵਾਣ, (ਦਿ ਸਿ ਰਲੀ 
ਕਦਾ-/ਰੈਤ' ਨਰ... 

ਨਾਨਕ, ਤਾ(ਤ? ਪਰੁ(ਪਗ£ ਜਾਪੈ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਤਦ ਰ ਉਥੇ(ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ) _ . ਜਾਪਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ _ 

ਜਾਨਾ) ਪਤਿ(੫ਤ) ਲੇਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਜੇਕਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ __ ਲੇਖੇ ਵਿਚ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਵੇ, ਪੈ ਜਾਏ 

.-.ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਕੈਸੇ ਦੇ ਲੱਨ ਹੱਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤਾ? ਉੰਦ' ਨੰ “ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਰੱਬੀਂ-ਦਰਗਾਹ 

(ਭਾਵ #ਆਲਕ)? ਦੇ /ਹੇਸ਼ਾਬਾ-/ਕਤਾਲ਼' /ਵੇਚ ਉਸ ਦੀ /ਣੱਸ਼ਤ-ਨਆਾਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੱਠੋਗ/ 

_ ਮ$(ਨਾਹੈਲਾ) ਰ ੨(ਟਲ?॥ _ ̀ 

_ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਸਰੀ 



ਪ੩5-= ਪੱ: ੫੬=<੬< ੬੬ 

`  :੮70ਨ॥0ਰਟ 4 ਅਧ 52--੨% 3,੨.੨੨੫੨੮.੦<੩<<੩੪=੪੩-੨੪ =< 

ਸਿਉ(ਨਏ? ਨੇਹੁ, (ਨਨ) 
ਨਾਲ,ਸੰਗ ਪਿਆਰ 

ਚਲੀਐ ॥ 

ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

.../ਜੰਸ' ਪਰਤਿਆ /#ਆਰੇ ਨਾਲ ਪਤਿ ਹੱਢੋ, (ਓਸ ਦੇ “ਛੱਡੇ /ਫਜ਼ਾ ਸਣੇ ਨਾਲ” ਤਾ? ਘਹਲਾਂ ਨੀਂ ਨਰ ਕੇ ਲੋ 

ਜਿਸੁ(ਨਸ) ਪਿਆਰੇ 

ਤਿਸੁ (ਸ਼) ਆਗੈ ਮਰਿ(ਮਰ) 
ਤਿਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ __ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਕੇ 

ਲਾਣਾ ਚਾਗੀਟਾ ਹੈ... 

ਧ੍ਰਿਗੁ (ਨਨ? ਜੀਵਣ (ਜੰਵਣ) 
ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ, ਲਾਹਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਤਾ।ਤ? ਕੈ ਪਾਛੇ 

ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ 

ਸੰਸਾਰਿ, (ਸੰਨਾਰ) 

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 

ਜੀਵਣਾ ॥੨॥ 

ਜਿਊਣਾ 

---ਉੰਸ' ਦੇ ,#ਡ ਸੰਸਾਰ /ਵੈਲ (/#ੱਦਗ?? /ਨਉਣਾ, (ਸ#ਡ? ਲਾਹਣਤ' ਭ/6ਆ” ਨੀਫਨ` 2/ 

ਸਾਜੀਐ, 

ਸਿਰਜੀ, ਰਚੀ 

ਦੀਵੇ ॥ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਧੁ (ਤਨ) ਆਪੇ ਧਰਤੀ 

ਚੰਦੁ (ਓਟ) ਸੂਰਜੁ(ਨੁਰਲ) ਦੁਇ 
€$ ਸੂਰਜ ਦੋਵੇਂ 

ਸੀ 

(ਨ/ ਪਰਸੰਸ਼ਰ? ਤੂ ਆਮ ਗੰ # (ਨ? ਹਰਤਾ ਨਰਨਾੰ ਹੈ, ਅਤੇ (ਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ? ਫੰਟਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੂਰਜਾ 
ਏ' ਦੀਦੇ ਦੀ ਆ੫ ਨੀ ਰਚ /੬ਤ ਹਨ... 

ਦਸ ਚਾਰਿ।ਚਾਨ)? ਹਟ 

੧੦%- ਉ ਹੱਟੀਆਂ, ਭਵਨ 

ਵਾਪਾਰੁ (ਵਾਪਾਰ) ਕਰੀਵੇ ॥ 

ਵਣਜ ਰ੍ ਕਰ ਸਕਣ 

0045 ਪੂਰ 

ਕੋ ਸਾਜਿਆ, 

ਸਿਰਜੇ, ਰਚੇ 
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---(ਹ/ ਪਰਨੰਲਰ) ਤੂ ਆਸ' ਹੀ ਚੱਟਾਂ (ਭਵਨ, ਸੱਤ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੱਤ ਪਤਾਲ ਨਘ), ਹੱਟੀਆਂ /ਨੈਰਨਾ /ਇੱਤੀਆਂ 
ਹਨ; (ਨੀਤੈਸ਼' /ਨਧਾਂਤ ਏ' ਪ੍ਰੰਮਣਾੰ ਗ੍ਰੰਲ /ਇਲ ਫ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨੰ ਭੱਟਾਂ ਭਵਨ ਮਨੋ ਹਨ), ਤਾਂ ਕ' (ਨੱਸ਼ਾਨ ਟੇ 

ਨਵ /2ਸ' /ਵੇਲ ਆਪਣਾਂ /ਇੱਟਗਾਂ ਟਾ? ਵਣਜਾ-ਵਧਾਰ' ਕਰ ਸਕਣ... 

ਇਕਨਾ ਨੌ ਹਰਿ(ਹਰ? _ ਲਾਭੂ(ਲਾਡ? ਦੇਇ, 
ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਲਾਹਾ, ਨਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ%) ਥੀਵੇ ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

.../ਜੰਹੜੀ ਕੁੜ' /ਏਕਾ ਸਤੇਗਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੱਟ ਹਨ, ਪਰਸ਼ੌਸ਼ਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ (ਨਾ#-ਨਿਮਰਨ' ਵਾਲੀ /ਇੰਦਗੀ ਟਾ) 

ਨਾਹਾ #ਸ਼ਸ਼-/ਇੰਦਾ ਹੈ... 

ਤਿਨ(/ਤਨੂ? ਜਮਕਾਲੂ (ਲਖਕਾਲ) ਨ(ਨਾ ਵਿਆਪਈ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ______ਸੌਤ ਦਾ ਜਮ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਪੋਂਹਦਾ 

ਜਿਨ(/ਨਨੂ? ਸਚੁ (ਨਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮਤ੭ ਪੀਵੇ ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੀਤਾ, ਛਕਿਆ 

.../ਇੰਨੂਾ ਨ ਸਟਾ- ਨਰ (ਫਹਉਗੁਰੂ` ਦਾ ਨਾ# ਰੂਪ? ਅੱਤ ਛਕਆ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਲ ਦਾ (ਭ%? ਨਗ”. 
/ਵਆਪਟਾ.., 

ਓਇ ਆਪਿ(ਆਨ) ਛੁਟੇ _. ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ,(ਨ? 
ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੱਬਰ ਸੰਗ, ਨਾਲ 

ਤਿਨ(#ਨੂ) ਪਿਛੈ ਸਭੁ(ਨਭ) _ ਜਗਤੁ(ਜਨਤ) ਛੁਟੀਵੇ ॥੩॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ _____ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

,..(ਅਨਹੇ ਹੁਰਨੁਂ£ ਲਨ; ਨਾਮ-ਅਕਤ ਡਕਕੰ? ਆਮ ਤਾਂ ਘਓਫਾਰ ਆ/ਹਤ' (ਜਨਕਾਲ ਏਂ ਭ%' 5? #ਕਤ' 

ਹੈ ਨੀ ਲਾਂਟੇ ਹਨ; ਨਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਠਕ, ਨਭ' ਸੰਸਾਰ ਦੀ #ਕਤ` ਹੈ ਲਾਇ ਹੈ/ 

ਸਲੋਕ, ਮ$(ਨ/ਨੈਲਾ) ੧(੫ਹਨਾ? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਕੁਦਰਤਿ(ਕੁਟਰਤ) _ ਕਰਿ(ਕਰ) - ਕੈ, ਵਸਿਆ ਸੋਇ॥ 
ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜ, ਰਚ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚ 



੭ ੭ ਆ  = 

(ਪਰਨੰਸ਼ਰ ਆਮ' 2£) /ਨ੍ਰਸ਼ਣੀੰ /ਨਰਾ ਕੰ ਉਸ /ਵੇਜ ਨਮਾਾਇਆ ਹੋਇਆ” ਹੈ... 

__ ਵਖਤੁ(ਫਮਤ) ਵੀਚਾਰੇ ਸੂ ਬੰਦਾ ਹੋਇ॥ 

ਵਕਤ, ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

..(ਸੇੜਾ ਦੇ /ਲਸ਼ਾ ਭੱਦਾ ਨੂੱ' ਸਮਝਕੇ ਨਹੜਾ /ਏਨਲਾਨ) ਆਪਣੇ ਜੰਫਨ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੋ' ਨੂੰ ਸੰਚਦਾ-/ਵੈਚਾਰਣਾ ਹੈ, 
ਡਾਟ /ਏਸ਼ ਦੇ ਮਕਸ਼ਦ' ਨੂੰ ਨ#਼ਡਦਾ 5, ਉਹ (ਵਗਰੇਗੁਰੂ ਦਾ) ਸੰਵਕ' ਹੋਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਕੁਦਰਤਿ(ਕੁਦਰਤ) ਹੈ, ` ਕੀਮਤਿ(ਕਮਤ) -_ਨਹੀ(ਨਗੰ? ਪਾਇ॥ 
ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

-੨-(/ਨੋਹੜਾ' ਵਗਹ੍ਗਰ ਆਪਣ?) ਰਚਨਾ /ਵਚ' (ਵਨਿਆ' ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟ?? ਕੱਲਿਤ ਨਠੀੰ` ਪਾਈ ਜਾ 
#ਕਾਏ?... 

ਜਾਂ(ਲ) _. ਕੀਮਤਿ (ਕੀਮਤ) ਪਾਇ, 

_ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ __ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ 

ਤ(ਤਾ? ਕਹੀ ਨ।ਨਾ? ਜਾਇ॥ 

ਤਾਂ, ਤਦ __ ਆਖ਼ੀ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ 

--. ਪੰਡ? ਸ਼ੰਕਰ (ਕੰਈੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮ/ਆਰਾ) ਕਿਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਨਾ 5 (ਹੈਨ ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝਰੜਾ 
ਦ) ਨ ਕਮਿਤ' ਦੱਲ ਨੀਂ ਜਾ ਸਕਫ.. & " 

ਸਰੈ (ਰੰ) ਸਰੀਅਤਿ, (ਸ਼ਗੰਅਤ? ਕਰਹਿ(ਕਗ? ___ ਬੀਚਾਰੁ (ਕਰਾਰ) ॥ 
ਇਸਲਾਮੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਕਰਦੇ _`.- “ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 

...(ਇਸਲਾਨ' ਧਰਮ ?) ਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਕ' ਰੁ-ਗੰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਨਕ' ਕਾਲੂਨਿ 
_ ਏਸ ਨੱਠੱਠੀ /ਵੈਲਾਰਾ-ਲਰਜ਼ਾ ਤਾੰ ਕਰਦੇ ਹਨ:.. 

ਬਿਨ (/5ਨ) ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ __ _ਪਾਵਹਿ(ਪਾਵ?? ਪਾਰੁ(ਪਾਠ)? ॥ 

ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਬੁੱਝਿਆਂ, ਸਮਝਿਆਂ _ ਕਿਵੇਂ _-ਪਾ ਸਕਦੇ `___ਹੱਦ-ਬੰਨਾਂ, ਕਿਨਾਰਾ 

.- ਪਊ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੁਟਰਤ ਨੂੰ) ਅਨਝੇ /ਭੈਨਾਂ (ਨੈਰਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਨੀਕਾ ਰਨੁ-ਗੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲੰ 

ਰਰਨਾ? ਟਾ ਘਾਰ-ਓੰਤਾਰਾ ,ਕੈਦੇ' ਪਹਟਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2... 



ਸਿਦਕ(/ਐਟਕ? ਕਰਿ।ਕਰ) . ਸਿਜਦਾ, 

ਨਿਸ਼ਚਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੱ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ 

ਮਨ (ਨਨ? ਕਰਿ(ਕਰ) ਮਖਸੂਦੁ(ਮਕਖਨੂਦ? ॥ 

ਚਿੱਤ ਰ੍ ਕਰੇਂ ਮਨੋਰਥ, ਮਕਸਦ 

....ਨੋ/ ਭਾਣਨ? ਜੋ ਤੂੰ (ਪਰਮਾਤਮਾ /ਫਚਾ ਆਪਣੇ) #ੈਸ਼ ਨੂ /ਨੈਜਦਾ ਭਣਾ ਲਵੋ; ਅਤੇ /ਓੱਤ (ਵਗਗੁਰੂ 
/ਦੈਚਾ' ਲੱੜਨ' ਨੂ ਆਪਣੇ ਆਵਨ ਟਾ? ਅਕਸ਼ਟ ਛਣਾ ਲਵੋਂ:,. 

ਜਿਹ(/ਲਿਠ) ਧਰਿ(/ਸੈਰ) ਦੇਖਾ ਤਿਹ, (/5ਹ) 
ਜਿਹੜੇ ' ` ਪਾਸੇ ਦੇਖੇਂਗਾ ਉਸ 

ਧਿਰਿ(/ਨਰ) ਮਉਜੂਦੁ(ਆਇਜਣ/॥੧॥ 
ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੌਜੂਦ, ਹਾਜ਼ਰ 

(ਡਰ ਤੂ? /ਨੈਨ ਪਨ ਦਾ ਏੋਖੋਲ ਉਸ ਪਾਲ ਨੰ (ਸਾਗ ਨਰਠ਼ਟ /ਇਲ, ਘਰਲਾਤਆ) ਹਾਜ਼ਰਾ-ਨਾਫ਼ਰਾ 

(/ਟਸੰਗਾ) / 

ਮ੧ (ਮਹਿਲਾ) ੩(ਤਨਜਾ? ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਗੁਰ ਸਭਾ, ਏਵ ਨਨ? ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥ, ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਨਾ(ਨਾ? ਨੇੜੈ ਨਾ(ਨ? ਰਾ ॥ 

...(ਸ਼ਗੰਰਕ ਤੱਰ ਤੰ ਸਉਗਰੂ ਦੇ) ਨਸ਼ਦਕਿ ਨਾਂ ਦੂਰ ਛੰਠਣ ਨਾਲ, ਉਡ ਅਤਰ ਦੀ ਸੱਤ-ਸੰਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਨਗੀਂ ਕਤ ਸਾ ਸਕਲ... 

ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਤਾਂ `__ ਮਿਲੋ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਰੈ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਮਨੁ(ਮਨ? ਰਹੈ ਹਦੂਰਿ(ਹਦੁਰ? ॥੨॥ 
ਜੇਕਰ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 



੧੭ ੨੨੬ ਤੱ 2 ਉ 
੨੮ ੭% ੮ ੨੧੨ 2 ੪੬੬ ੨੨੨ 2 %੧ 5੩੬੨ 
੧੨ ਇੱ- 0 ੭ 8 ) ੭੧ “੭ 

ਆ “੫ ਲਨ 0 ਦਰ ਕਲ 9੧੨ 2 ੨ ਅਕ ੮੪ ੨ 
4 9 ੨ ੬. 

(੧੬7 ੯੨੨੦੩ ਆ ਦਿ 

---ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਕਸਲ ,ਐਚਾ ਤ? ਅਤਰ ਲਾਂ (ਸੱਤ-ਸੰਕਤ? ਤਜ ਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੀ; ਲੰਕਰ' (ਕੱਲ?) 
ਮਨ-ਓੱਤ ਕਾਰਕ (5ਗਾਰ ਕੱ ਹਲ਼ੂੀ /ਇਲ' ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ... 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਵਚ ਜੰ ਵਿ ਕੀ ਜਤੀ ਜਨ 

ਸਪਤ ___ ਦੀਪ ਸਪਤ _ਸਾਗਰਾ, ਨਵੇ ਖੰਡ, _ 

ਸੱਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਨਾਲ _ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ _ ਨੌੱ ਭੂ-ਖੰਡ, ਹਿੱਸੇ 
ਘਿਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 

ਚਾਰਿ(ਰਾਰ) ਵੇਦ, ਦਸ ਰ ਅਸਟ(ਐਅਸ਼ਟ) ਪ੍ਰਾਣਾ ॥ 

ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ _ ੧੦ ੯੨੧੬ ਪੁਰਾਣ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਪਤ-ਦੀਪ: ਜੰਬੂ, ਪਲਕ, ਸ਼ਤਲਮਲਿ, ਕੁਸ਼, ਕ੍ਰਂਚ, ਸ਼ਾਕ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ। 

_ਸਪਤ-ਸਮੁੰਦਰ: ਦਧਿ (ਦਹੀਂ ਦਾ), ਦੁਗਧ (ਦੁੱਧ ਦਾ), ਘ੍ਰਿਤ (ਘਿਓ ਦਾ), ਇਖਯੂਰਸ (ਇੱਖ ਦੇ ਰਸ ਦਾ), 

ਮਧੁ (ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ), _ਖ਼ਾਰ ਜਲ (ਖ਼ਾਰੇ ਜਲ ਦਾ), ਮਿਸ਼ਠ ਜਲ (ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ). 

ਨਵ-ਖੰਡ: ਕੁਲ, ਹਿਰਨਮਯ, ਇਲਾਬ੍ਰਿਤ, ਕੇਤੁਮਾਲ, ਹਰਿਵਰਖ਼, ਰਮਯਕ, ਕਿੰਪੁਰਖ਼, ਭਦ੍ , ਭਾਰਤ 

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ: ਬ੍ਰਹਮ, ਪਦਮ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ, ਭਗਵਤ, ਨਾਰਦ, ਮਾਰਕੰਡੇ, ਅਗਨੀ, ਭਵਿੱਖਤ, ਬ੍ਰਹਮ, 

ਵਿਵਰਤ, ਲਿੰਗ, ਵਰਾਹ, ਸਕੰਦ, ਵਾਮਨ, ਕੂਰਮ, ਮਤਸ, ਗਰੂੜ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਤ 
ਚਾਰ ਵੇਦ:ਰਿਗ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਸਾ 

...(ਜਾਨੇ “ਆਂ ਤੌਂ ਜਲ ਨਾਲ ।3) ਸੱਤ ਲ% #ਤ' #ਨੁਟਗ, /੍ਰੈਲਫਾੰ ਦੇ ਨੱ' /ਹੱਲੇ ਰਾ 
ਸਭ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ,ਓਊ ਪਰਸ ਛੇ ਪੂਨੀਹ $੮ ਪੁਰਾਣ... 

ਹਰਿ,(ਹਗ) ਸਭਨਾ ਵਿਚਿ ਭੂ ਵਰਤਦਾ, 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ॥ 

..੍ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ &ਹਰ? ਨਆਂ (ਤਾ ਤੱ ਵਰਤ ਹਾ ਵਾਗ ਤੱ ਨਰਆਂ ਹੂ ਹੀ ਚੰਨਾ 
ਲਗਦਾ ੰ!.. 

ਸਭਿਮ੭੭ ਤੁਝੈ _ਧਿਆਵਹਿ(ਨਆਫ£? ਜੀਅ ` ਜੰਤ, 

%2॥੧੧੨੭੯੯੩੭੯੧੧-7੨੨੦੨੦੦੭੫੭੨੨੨॥੦੭੮੬੪ ੩੦੬ %੭੪੩੪੪੦੫੪੭੪੭੦੦੩੬-੩੭੦੦੦੨-੩੦<-=< ਲਨ -==ਲ<<<-<<=<<<<<--- 
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ਹਰਿ(ਹਰ) _ਸਾਰਗ(ਨਾਰੰਨ) ___ ਪਾਣਾ ॥ 

ਪ੍ਰਭੂ __ ਵਿ ਹੱਥ 

_.ਡੰ/ ਆਾਰੰਕਧਾਣੀ/ ਹਰਨ ਨਟ, ਰਜ ਓਟ ਟਲ, ਵਹਗਰ, (ਮ੍ਰੈਸ਼ਣਾੰ ਦੋ? ਸਭਾ ਨੰਵਾ-ਲੱਤਾ 

ਰੱ ਨੰ ਮਰਦੇ ਰਨ.. 

ਰ ਜੋ ਰ ਗੁਰਮੁਖਿ(ਰਰਨ%? ਰ੍ _ ਹਰਿ(ਹਰ? ਆਰਾਧਦੇ, 
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰਦੇ, ਧਿਆਉਂਦੇ 

ਤਿਨ) ਪਾ ਹਉ(ਹ£? ਕੁ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥ ਨ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ, ਬਲਿਹਾਰ 

....ਇਹੜੀ ਅਤਗ੍ਰ' ਦੀ ਸ਼ਨਲੁੱਖਤਾਰਾਗੰ' ਪਰਨੰਸ਼ਰਾ ਨੂੰ /ਨਅਰਦੇ ਹਨ; ਨੰ” ਉਨਹਾਂ ਝੱ' ਯਲੈਹਾਰ, ਯਲਿਹਾਰ' ਜਾਂਟਾ 
ਹਾ... ਰ੍ ਰ੍ 

੍ਹੰ ` ਆਂਪੈ` _- _ ਆਖਿਆ ਵਰਤਦਾ, 
ਤੁਸੀਂ ਰ੍ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾਂ 

` ਕਰਿ(ਕਰ) ` ਚੋਜ _ ਵਿਡਾਣਾ ॥੪॥ 

-(ਉ/ ਨਕ?) ਡੂੰ ਆਖ ਯਂਅਧਣੀ (ਭਰਤ ਭੁ ਨਲ ਲਉ ਜਰਾ ਸਦ ਨਵ ਵਲ 

ਹਾ ਤਂ/ 

ਸਲੱਕ, ___ ___ ਮ$(ਮ/ਹਲਾ) ੩(ਤਜ) ॥ 
|| _ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

`ਚਿਰਦੈ _ ਹੀ ਰਹ ਲਿਖਿ(/ਨਕ) ਲੇਹੁ(ਲਠ/॥ 

ਤਉ ਨ ਉਰਦੇ (ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੰ ਗਰੈ-ਨਾ%) ,ਲ#' ਲਵੋ... 
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ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਰਹੈ, 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 

ਕਬਹੂੰ ਨ(ਨਾ? ___ ਭੂਟਸਿਝੂਟਸ ਨੇਹੁ(ਨੱਠ? ॥ 
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ 

ਨੰਦਾ (ਆਪਣ) ਨਹਠੇੜਾ ਦੇ £ਆਰ-ਰੱਨ /ਵੈਚਾ ਰੰਨ ਗੰਹੇਣ' ਨਾਲ; ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਤਾ ਕੋ ਟੁੱਟਦਾ ਨੰ... 

ਕਲਮ __. ਦਵਾਤ ___- ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

ਲਿਖਿਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ॥ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ̀  ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ _ 

-%(ਨ/ਭਾਲ£) ਕਲਮਾ ਫਵਾਤ ਤਾਂ ਨਾੜ ਹੌ ਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੀ ਹਾਂ ਨਲ ,ਲ8ਆ ਹੋਈਆ ਕਾਕਲ-ਪੱਤਰ 
ਦੀ (ਸਭ ਕੁਝ) ਨਾਲ਼ ਹੱ ਲਾੰਗਾ;.. 

ਨਾਨਕ, ਸਹ(ਸਠੇ)? ਪ੍ਰੀਤਿ(4/ਤ) ਨ(ਨਾ? ਜਾਇਸੀ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਖ਼ਸਮ ``- ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ 

ਜੋ ਧੁਰਿ(ਹਨ) _ ਛ਼ੌਡੀ ` ਸਚੈ _ _ਪਾਇ॥੧॥ 
ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹੋਂ ਛੱਡੀ ____ ਹਦ `ਖਾਂ 

-<(੪ਰ੭ ਹੈ/ ਨਾਨਕ / /ਨਹੜਾੰ ਪ੍ਰ੍ਡੂ-ਪ੍ਰਤ, #ਟਾ-ਸਝਰ (ਵਾਹੁ) ਡੰ ਪੁਰ- ਦਰਾਂ ਉਤ ਏੰ /ਹੈਰਣੀ' 
/ਫੈਲ) &ਾ ਛੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੇ ਦੀ ਨ ਨਗ ਹੱਠੋਲੀੰ/ 

ਮ੩(ਮਨਿਲਾ? ੩ ॥ (ਤਜ? 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ,(ਆਂਦਦਾ) _ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) __ ਨ(ਨ? ਇੰ, 4 _ਚਲਈ, 

ਵੇਖਹੁ ਕੌ ____ਵਿਉਪਾਇ॥ 
ਕੋਈ `.ਰੋਰ ਉਪਾਇ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ 



(ਹ/ ਭਾਣ?) ਭਾਵੇ” ਹੌਰ ਕੱਲ ਦੀ £੫ਹ£' ਜਾਂ /ਨੈਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਨ, ਲੱ ਕੁੜ` ਦੀ (ਨੱਸ਼ਾਨ /ਫਲ) ਨਸ਼ਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ (/ਕੈਸੋ ਦੇ ਵ? ਸੱਾ-ਸਾਥ ਨਗ ਚਲ”... 

ਸਤਿਗੁਰਿ(ਸਤਗੁਰ). ਸਚੁ(#ਓ੭ ਰ੍ ਦ੍ੜਾਇਆ, 

ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਰ੍ ਰਹਹੁ _ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
_ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਰਵ੍ਰੋ, ਰਜ਼ੋ __. ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

... ਸਤਗੁਰ ਨੰ /£ਹ ਸਨ ((ਨੋਰਦ /ਵੈਚ) /ਤੂ` ਕਰਦਾ /ਏਂਤਾ ਹੰ. ਸਦ਼ਾ=ਸਭੈਰ (ਵੇਗੁਣੂ) /ਵਚਾ (ਆਪਣਾ? 
ਭਿਆਨ' ਸੜ ਕੰ ਰੱਦ. 

ਨਾਨਕ, ਸਬਦੀ(ਸ਼ਲਦਾ? ਸਚੁ(ਸੱਠ) ਹੈ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀ' ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) __ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਰਮੀ (ਕੰ? ਪਲੈ ___ਪਾਇ॥੨॥ 
_ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

...ਨੇ/ ਨਾਨਕ? ਜੇ ਵਾਈਗੁਰੂ ਦੀ ਝਖਤਿੜ' ਨੰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਰਾ-ਸ਼ਝਦ` ਰਾਨੀ, #ਦਾ-ੰਨੋਰ ਵਗੰਹੇਗੁਰੂ (ਜੀਵ 
2) ਡੰਗ /ਵਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ/ ਰ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ੍ 
ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ, ਆ ਅੰਦਰਿ।ਅੰਟਰ) ਬਾਹਰਿ (ਤਾਹਰ) ਇਕੁ (25) ਭੂ 

ੜੂੰ ਜਾਣਹਿ(ਨਾਣ?? ਭੇਤੁ(ਭੰਤ? ॥ 
ਤੁਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭੇਦ, ਰਾਜ਼ 

ਹੈ/ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ,£ੱਕ' ਤੂ” ਗੰ (ਸੁਤ ਲਵਾਂ ਦੋ /ਨਗਇਆਂ ਦੋ? ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ' (ਵਸਦਾ ਹ?), ਅਤੇ ਤੂੰ` ਗੀ 

(ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਆਂ ਦੇ ਗੁਣ) ਡੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਂ ਜ਼ਾਣਦਾ ਹੈਂ... 

ਜੋ _ ਕੀਜੌ ਸੋ ਹਰਿ(ਟਰ? ਜਾਣਦਾ, 
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝਦਾ 
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ਮੇਰੇ ._ ਮਨ, ਹਰਿ(ਹਰ) ਚੇਤੁ(ਓਤ) ॥ 

ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰ, ਯਾਦ ਕਰ 

-.-ਹ/ ਮੌਨ #ਨਾਂ/ #ਹੜਾ ਕੁਝ ਦਾ (ਇਨਸਾਨ) ਕਰਦਾ ਹੈ, (/ਹਰਟੇ /ਏਰਾ ਵਨਿਆ ਹੌਣ ਕਰਕੇ), ਵਹਹੇਗੁਰਾ 
ਓਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (/2ਸ ਲਈਂ ਤੂੱ` ਨਦਾ? ਹਗੀ ਨੂੰ” ਲਾਏ ਕਰ... 

ਡਰੈ, ਜਿ ਪਾਂਪ __ ਕਮਾਵਦਾ, (ਕਮਾਂਵਟਾ? `ਸੋ 
ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

ਧਰਮੀ ਰ ਰੱ ਵਿਗਸੇਤੁ(/#ਤਸਤ/ ॥ 
ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 

-..ਸਹੜਾ ਜੀਵ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਣਾ ਤਾਂ ਗੰ ਹ, ਧਰਨਾ-ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਣਾ /#ੜਾਉ /ਫੋਚ' ਗਨਇਾ ਨ, 
_ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੰਹਿੰਈਾ ਹੈ... 

ਤੂ ਸਚਾ ਆਪਿ,(ਆ੦) ਨਿਆਉ(ਨਆਏਂੰ? ਸਚੁ ,(ਨੱਠ) 
ਤੁਸੀਂ _ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਫ ਸੱਤ 

ਤਾ(ਤਾਂ? ਡਰੀਐ ਕੇਤੁ (ਕੰਤ? ॥ 
ਤਦ ਡਰੀਏ, ਭੈ ਖਾਈਏ ਕਿਸ ਤੋਂ 

..ਹੇੰ/ ਪਰਸੌਭਰ, ਸਾ ਤੂੰ ਆਪ #ੱਤ-ਸਰੂਪ' ਨੰ? ਅਤੇ ਤੌਰਾ /ਨੋਆਏਂ' ਦੀ (ਤਲੇ ਫਰਗਾ 6?) ਸੱਲਾ ਨ, ਤਾਂ 
/ਫਰ' ਕੈਸੇ ' /ਕਉਂ' ਛਗਏ?... ਰ੍ 

ਰ ਜਿਨਾ(ਨੇਨੂ? ____ ਨਾਨਕ ਸਚੁ(ਸਓ) ਪਛਾਣਿਆ, 
ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹੇ! ਨਾਨਕ! __ ___ ਸਦੀਵ-ਸੱਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ 

ਸੇ ਸਚਿ(ਸੱਓ? ਰਲੇਤੁ (ਲੱਤ? ॥੫॥ 
ਉਹ ਸਦੀਵ-ਸੱਤ(ਪ੍ਰਕੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

..-ਹੈ/ ਨਾਨਕਾ? ,ੈਨ੍ਹਾਂ ਨ ਸ਼ਲੰਵ-ਸੱਤ ਵਗਗੁਰੂ ਨੂ ਪਨਲਾਣ /ਲੈਆ ਹੈ, ਓਹ ਤਾਂ ਉਸ਼' ਸ਼ਲ-ਸ੍ਰੂਪ' ਵਗਨੋਗ੍ਰ 
/ਦੇਚਾ ੰ ਅਭੇਟ' 2 ਲਾਂਦੇ ਹਨ/ ਰ 

ਸਲੌਂਕ, ਮ੧(ਮਹੈਨਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ _____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 



ਕਲਮ _ ਜਲਉ ਸਣੂ(ਸਣ) ਮਸਵਾਣੀਐ, 
ਲੇਖਣੀ, ਕਾਨੀ ਸੜ ਜਾਏ __ ਸਮੇਤ _ਦਵਾਤ 

ਕਾਗਦੁਂ (ਕਾਗਦ) ਭੀ ਜਲਿ(ਜਲ) ਜਾਉ ॥ 

ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ___ ਸੜ, ਬਲ ਜਾਏ 

ਰ ਉਹਾ ਕਲਮ ਅਤੇ ਟਵਾਤ' ਸੜਾ-ਝਲ ਜਾਣੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਲਨ ਜਾਣ,... 

ਲਿਖਣ ' ਵਾਲਾ ਜਲਿ(ਜਲ) ਬਲਉ, 

ਲਿਖਤ ਵਾਨ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਏ 

ਜਿਨਿ(#ਨੂ? __ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਰ੍ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਰ, ਦੂਸਰਾ _ ਪਿਆਰ 

(ਵਰ ਕਰੇ ਓਹ? (ਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਣ /ਸ਼ਾ ਨੇ (ਪਭੂ-ਪਰੱਤਿਮ ਨੂੰ ਡੰਡਕੇ? #ੋਲੋ ਹੌਰ ਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਬਾਰੇ /ਨੈਖਤਾ /ਲੈਥੀੰ ਹੰ... 

ਨਾਨਕ, ਪੂਰਬਿ(&ਰਲ) ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, 
_ ਹੈ! ਨਾਨਕ! ਪੂਰਬਲਾ, ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ - ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

ਅਵਰੁ (ਅਵਰ? ਨ(ਨਾ? ਕਰਣਾ __- ਜਾਇ॥੧॥ 

ਹੋਰ `_. ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ___ ਜਾ ਸਕਦਾ 

--ਹ/ ਨਾਨਕ / (ਜੀਂਦ ਟੇ ਕਰਸਾਂ /ਵੈਰ? ਜੇ ਹਰਾ-ਟਰਗਾਹੰ' 08ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਠੀ ਕੁਝ ਓਹ ਕਰਦਾ ਹ, 

(ਉਨ ਤੱ ,&ਨਾ? ਹਰ ਕੁਡ ਕੱਤਾ ਹੀ ਨਗ ਲਾ ਨਕਦਾ/ 

ਮ੩(ਆਹਲਾ) ਤੋ(ਤਜਾ)? ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਹੋਰੁ(ਹੌਰ? ਕੂੜ (ਭੁੜ? ਪੜਣਾ,(ਪੜੂਣਾ? __ ਕੂੜ (ਭੁੜ? ਬੋਲਣਾ, 
ਹੋਰ, ਅਵਰ ਝੂਠ, ਅਸੱਤ ਪੜ੍ਣਾ ਝੂਠ, ਅਸੱਤ ਕਹਿਣਾ, ਆਖਣਾ 

ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ? __ਪਿਆਰੁ(ਨਆਗ) ॥ 

ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸੰਗ, ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤ 
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4--(ਵਹਹੰਗੁਰੂ-ਨਾਮ' 5” /ਨਾ? ਸਿ ਅਲਤ ਹੈ (ਕੋਕ ਗਰੈ-ਨਾਲਾ 
ਐਨਾਂ ਹੱਡ ਕੁੜ ਵੀ ਕੰਤਾ ਹਟਿਆ? #?ਆ ਨਾਲ ਪੂ (ਵਧਾਉਂਦਾ &)... 

_ਨਾਨਕ, ਵਿਲੁ(/ਣ) ਨਾਵੈ(ਨਾਫ? ਕੇ ਥਿਰੁ(/ਖਰ? ਨਹੀ, (ਨਗ? 
ਹੈ! ਨਾਨਕ! ___ ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋੱ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ 

ਪੜਿ(ਪੜ੍? ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ (੪ਆਗ) ॥੨॥ 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦ ਖੱਜਲ ____ 

---ਹ./ ਨਾਨਕ / /ਝਨਾਂ ਹ/ਓ-ਨਾ# ਤੰ” (ਸਾਰ /ਫਲ) ਕੁੱਝ ₹? ਸਫਾ ਰ/ਹਣ' ਵਾਲਾ ਨਹਾ” ਹੀ, ਰ [? 

(ਗ/ਨ-ਨਾ# /ਭਨਾਂ ਹੱਰ ਆਇਆ=ਪ੍ਰੰਤਿ ਫਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾ? ਪੜ ਪੜ ਕੰ ਖੱਲਲ-ਛਆਰ ਨੀ ਹੱਛੀਟਾ ਹੈ... ਰ੍ ਰੱ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛ਼ੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ` ਰੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤਿ __ ਮਹਾਨ ___ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕੀਰਤਨੁ (ਕ#ਜਤਨ) __ਹਰਿ(ਹਰ) ਕਾ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਜਸ-ਗਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

44 4ਰਨੀਸ਼ਰਾ ਦੀ /ਲੈਫਤਾ-ਨਲਾਹ' ਅਤੇ ਗਾਰੇ-ਕਾਰਤਨ ਕਾਰਨਾਂ ਭਰਤ ਵੱਡਾ (ਕਰਣਾ-ਕਮਾਲ?) ਹੈ... 

|| ਗੰਗਿਰ੭ ਕੀ _ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ___ ਰੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤਿ ਰ੍ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਾ(ਲਾ? ਨਿਆਉ(ਨਆਏ) _ ਹੈ ਲੀ ਧਰਮ ਕਾ ॥ 
[ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦਰੁਸਤ, ਸੱਚ ਦਾ _ 
1 

4-. #ਰਨੀਸ਼ਰ' ਦੀ /ਫਤਾ-ਸਲਾਹਾ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ ਛਲ ਦੀ #ਹਾਨ' ਹੈ, #ਓਐ ਉਨ ਦਾ ,ਆਉ' ਧਰਮ-ਉਆਏਂ' | 
[ ਨੈ ਸੱਠ-ਨੈਆਊ” ਰੀ... ਰ ਹੇ ਰ 

ਰ 
ਹਰਿ (ਹਰ) ਕੀ _ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਰੈ, __ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤਿ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ̀  



ਜਾ(ਲਾ? __ ਫਲੁ (ਫਲ) ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥ 
ਜੇ ਲਾਹਾ, ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਜੀਵ ਰ੍ ਦਾ 

_ ...ਪਰਸੌਸਰ ਲੀ #ਫ਼ਤਾ-ਸਲਾਨ ਕਰਨ /ਸ਼ ਲਲੀੰ ਦੀ ਅਹਾਨ ਨੰ, ਐਂ” ਜਾਂ (ਪਰਸਸਰ) ਜੱਦ ਦੇ (ਕੰਤ ਗੱਛੇ 
` ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ? ਫਲ' ਫ਼ਰੂਰ /ਇਂਦਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਵਡੀ ਹੈ, 

ਪ੍ਰਭੂ _. ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤਿ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਜਾਲ? _` ਨਨ? _ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ॥. 

ਜੋ ਨਹੀਂ __ ਸੁਣਦਾ ਆਖਿਆ __ਚੁਗਲਖ਼ੌਰ __ ਦਾ 

...“#ਰਨੰਸ਼ਰ ਦੀ ,ਨਫ਼ਤਾ-ਨਲਾਹ ਕਰਨਾਂ /ਏਨ ਲਣਾੰ ਦੀ ਆਹਾਨ ਹੈ. ਨਉ ਲੇ ਓਹ ਲੁਗਲਸ਼ਰ ਭਾਵ /£ਠ' ਛੇ 
ਰਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ ਆਗਿਆ ਹੋਆ ਨਗ ਨੁਣਦਾ:.. 

ਹਰਿ(ਹਰ) ___ ਕੀ __ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਰੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤਿ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ(ਦਨ) _ ਦੇਵਕਾ ॥੬॥ 
ਬਨਾਂ-ਪੁਛਿੱਆਂ ਹੀ _ ਢ ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

...ਪੈਰਨੀਸ਼ਰ' ਦੀ /ਨਫ਼ਤ-ਸਲਾਹਾ ਕਰਨਾ /ਏਲ ਲਣਾੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਨੈਉਨ ਉਹ (ਆਪਣੇ /ਨਅਸੰਰੇਆਂ ਨੂੰ? 
_ #ਨ-£ਡਆਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਛਾ ਦਾਨ #ਸ਼ਸ਼ਦਾ ਗਹਿੰਟਾ ਹੰ/ ਰ ਰ 

ਸਲੋਕ, ਰ ਮ8(ਮਹੈਲਾ) ੩(ਤਜਾ? ॥[ 
_ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ _ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ __ ਤੀਸਰੀ 

ਹਉ(ਰਉੰ? ਹਉ(5੬ੰ? _ ਕਰਤੀ ਸਭ ਮੁਈ 
ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ _ ਮਰ ਗਈ 

ਸੰਪਉ ਕਿਸੈ ਨ(ਨਾਂ? ਨਾਲਿ(ਨਾਲ)? ॥ 
ਸੰਪਤੀ, ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ____ ਨਾਲ, ਸੰਗ 

(ਅਹੰਕਾਰ /ਵੇਲ? ਮੰ” ਮੈ ਕਰਦਾਂ ਹੱਠਂ ਸ਼ਾਗੀੰ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਗਹਿਂਟ?ੈ ਨੈ, (ਪਰ ਅੱਸ਼ਾਰ ਦੰ ਕੱਠੀ ਵ$) 
ਧਨ-#ੱਖਤਾਂ (ਕਦੇ ਫ?? ਕੈਸੇ (ਜੀਵ ਏ? ਨਾਲ ਨਠੀ' ਲਾਂ... ਰ੍ 



ਜੌਹੀ ___ਜਮਕਾਲਿ(ਸਨਕਾਲ) ॥ 

ਤਾੜ ਰੱਖੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ 

...ਉਤਾ-ਭਾਵ, _ ਅਥਵਾ (ਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰ /ਏਚ ਸੰਨਾਨ ਦੇ ਸਭ ਗੰਢ) ਛੱ੪ ਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਆ 
ਸਸਕਾਲ ਸਾਗ ਮ੍ਰੈਸਣਾੰ ਨੂੱ` (ਸੱਤ ਦੀ ਛਾਗਠੀ /ਵਲ` ਛਨਾਉਂਣ ਲਲ? ਤਾੜ /ਨਹਾ ਹੰ/ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ? ਉਬਰੇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਸਮਾਲਿ(ਨਲ? ॥੧॥ 
ਨ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਧਿਆਂ ਕੇ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕ / ਆਤਗੁਰੂ` ਦੀ ਮਨਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ (ਹਰ#-ਨਾਧਕ)? ਨੱਤ-ਸ੍ਰ੫;, _ਗੱਓ-ਨਾਨੇ ਦੀ #ਰਾਹਨਾ ਕਰਕੇ 

(ਸੱਸ਼ਾਰ-ਸਾਗ਼ਰ 57) ਮਾਰ ਉਤਰ ਲਾਂਦੇ ਹਨ/ 

ਮ8 (ਮਹਲਾ) ੧(੫7ੈਲਾ? ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਾ 

ਗਲੰਤ(ਨਲ/? ਅਸੀ(ਅਨ? ਚੰਗੀਆ, (ਚੱਨਆਂ) 

ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸੁਚੱਜੀਆਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਆਚਾਰੀ(ਆਲਾਗੀ? ਬੁਰੀਆਹ(ਡਗੰਆਂਨ)? ॥ 

...ਡੱਲਾਂ-ਭਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੀ ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲ਼ਾਰ-/ਵੈਰਾਰ ਕਰਕ), _ਭਾਣ ਕਰਨਾਂ 
ਕਰਕ ਭੰੜੀਆ ਹ?.. _ 

ਮਨਹੁ (ਮਨ੍ਹ? ਕੁਸੁਧਾ(ਕੁਨਧਾ? ਕਾਲੀਆ,(ਕਾਲਆਂ? 
ਮਨ ਤੋਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ੋਟੀਆਂ, ਮੈਲੀਆਂ ` ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕੁਚੀਲ, ਮਲੀਨ 

ਬਾਹਰਿ।ਝਾਹਰ) ਚਿਟਵੀਆਹ।(/ਏਟਵਆਂਠ)? ॥ 



$ ੮੨ ੨੨ )% ੨ 
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੭ ੪ # 
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ਮਨ ਕਰਕ (%9? ਖੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਲ ਹਾਂ ਪਰ ਝਾਹਰੰ” /$ਂਟੈ ਰੰਗਾ ਵਾਂਗ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਫ਼-ਸੁੜਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾ... 

ਰੀਸਾ।ਨੰਨਾਂ) _ ਕਰਿਹ।ਕਗ/5? 

ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ 

ਜੋ ਰ੍ ਸੇਵਹਿ(ਸੰਵਨ? ਦਰੂ (ਟਰ? 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

--(%ਓਹਾ ੭ੜਾ ਆਲਰਣ' ਹੱਣ ਦੋ ਝਾਵਨੂਟ' ਅਸੀ? ਗੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਆੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਜੇ (ਆਪਣੇ ਸਾਹਹੇੜਾ 
2) ਟਰ ਤੈ ਖੜ੍ਹਆਂ (ਸ਼ਹਠੇੜ ਦੀ ਚਾਕਰ?) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:.. 

ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) 

ਨਾਲ, ਸੰਗ 

ਮਾਣਹਿ।ਮਾਣ£? 

ਮਾਣਦੀਆਂ 

... ਪ੍ਰਭ? ਅਸ ਦੇ ਨਾੜ ਉਨ ਦੇ (ਪ੍ਰੰਮ-ਗੰਨ /ਫੇਲ? ਰੱਨੀਆਂ ਹੱਠੀਆ! (ਉੱਸ ਨਾਲ ਅਭੌਦ' ਹੱਕੋ? ਨੁੱਖ-ਅਨੰਦ 

ਖਸਮੈ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਖ਼ਸਮ ਦੇ 

ਸੁਖਿ(ਨ%) 

ਅਤੇ ਸੱਸਾਂ ਆਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:.. 

ਹੋਦੈ।ਨਫ) _ 

ਹੁੰਦਿਆਂ 

ਰਹਹਿ(ਰਗ/?? 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ 

.--ਉਹ' #ਣ-ਤਾਣ ਹ/ਇਆਂ ਫ?$. (ਜੀਵਨ /ਵੋਚ) /ਨਆਾਣਆਂ ਅਤੇ /ਨੈਤਾਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਹਨ... 

ਤਾਣਿ।ਤਾਣ) 

__ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਕਤ 

ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ(/ਨਨਾਨਣਆਂਹ) ॥ 

__ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ, ਨਿਰਮਾਣ 

ਨਾਨਕ, ਜਨਮੁ(ਜ਼ਨਨ? ____ ਸਕਾਰਥਾ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜੀਵਨ ੍ ਸਫ਼ਲ 

ਤਿਨ(£ਨੂਹ? ਕੈ ਸੰਗਿ(ਸੰਠ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ, ਸਾਥ 

ਰੰਗੀਆਂ ਰੋਈਆਂ 

ਤਿਨਾੜੀਆ, (/ਤਨੂਾੜਆ? 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਖੜੀਆਹ(ਖੜਆਂਠ? ॥ 

ਖੜ੍ਹਕੇ, ਖਲੋਕੇ 

ਰਤੀਆ, (ਰਤ/ਆਂ? 

ਰਲੀਆਹ।(ਰਲਆਂਠ) ॥ 
ਮੌਜਾਂ 

ਨਿਤਾਣੀਆ, (ਨੈਤਾਣਆ? 

ਬਲ-ਹੀਣ, ਬੇ-ਜ਼ੋਰ 

ਜੋ 

ਜੇਕਰ 

ਮਿਲਾਹ(/ਨਲਾਂਠ) ॥੨॥ 

ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰ੍ 



....ਹਾ, ਨੰ /#ੱਦਗਾੰ /ਵਲ ਸੱਠਮੰਓ ਅਨਿਗੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੰਵ-/ਏਸਤ੍ਰਾਆਂ ਣ? ਸੱਜਤ /ਮਲ ਲਾਏ, ਤਾਂ (ਜੀਵਨ) 
#ਫ਼ਣ ਹੈਂ ਲਾਂਦਾ` ਹੰ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੂੰ __ ਆਪੇ ਜਲੁ, (ਨਲ) ਮੀਨਾ ਹੈਨ? ਆਪੇ, 

ਆਪੋ ਹੀ` __ ਆਪਿ(ਆ੨੭ ਜਾਲੂ(ਜਾਲ? ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗੇਤਰ ਆਪ ਫਾਹੀ, ਫੰਧਾ 

.--(ਹੈ/ ਵਾਹਗਾ? ਤੂ ਆਪ ਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਆ੫ 2 #ੱਛਾੰ ਹੈ; ਅਤੇ #੬' ਆ ਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹੰ?.. 

ਤੂ ਆਪੇ ਜਾਲੂ (ਜਾਲ? ਵਤਾਇਦਾ,(ਫਤਾ/ਏਦਾ? 
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫਾਹੀ, ਫੰਧਾ ਵਿਛਾਂਦਾ ਹੈ' 

ਆਪੇ ਵਿਚਿ(/ਵੈਚ) ਸੇਬਾਲੂ (ਸ਼ੋਭਾ? _॥ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਚ __ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂਟੀ/ਕਾਈ 

-..ਤੂ. ਠੁੱ' ਗੀ (#ਛੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ?) ਫੱਹਾ #ਛਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ (ਤੂੰ? #ਦ' ਨੰ ਘਣਾ /ਵਚ' ਧੰਦਾ ਹੱਲੀੰ 
ਭਰੋ ਰੱਨਾ ਦੀ ਕਾਣੀ ਫੀ ਹੰ?., 

ਤੂੰ __ਆਪੇ ਕਮਲੁ(ਕਮਲ/ ਅਲਿਪਤੁ (ਅਨਿਪਤ) ਹੈ,() _ 
ਤੁਸੀਂ _ ਆਪ ਹੀ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਅਲੇਪ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਸੈ ਹਥਾ(ਹ#ਂ? ਵਿਚਿ(/ਵਲ) ਜਿ ਗੁਲਾਲੂ(ਕੁਣਾਲ? ॥ 

ਸੌ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਲੀ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ 

---ਤੂੱ. #੫' ਹੀ ਅਲਪ ਕੱਵਲ ਫੁੱਲ 6; ,ਹੜਾ ਨੰਕੜੇ ਹੱ ਛੱਪ (ਘਣਾ ਅਤੇ /6ੱਕੜ' /ਵੈਲ) ਗਨੈਕੇ ਵੀਂ 
ਭਲੇ-ਲਾਲਾ ਨੀ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਵ' ਕੱਢਨ ਫੁੱਠ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹ ਲਾਲ ਰੰਗਾ ਨੂੰ ਨਗੀੱ` ਛਡਣਾ”... 

ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ(ਮਕਤ) ਕਰਾਇਦਾ, (ਕਰ/ਇਟਾ) 

ਸ਼ੁਦਹੀ _ __ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 1 00; 



ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ(ਕਰ? ਖਿਆਲੂ(ਉਕਆਲ? ॥ 

ਇੱਕੋ ਪਲ, ਛਿਨ ਖ਼ਿਨ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ 

...(ਹੈ/ ਵਗਹੋਗੁਰੂ /ਨਂ ਤੌਰਾ? /2ਕ' ,ਛਨ-ਮਾਤਰ ਲਈਂ ਦੀੰ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਆਪ ਨੀਂ (ਸੰਨਾਰ 
ਦੇ #ਆ7ਣਆਵਾ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5? ਆਲ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੰਦਾ ਹੈ:.. 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਤੁਧਹੁ (ਤੁਧ? ਬਾਹਰਿ (ਭਾਹਰ) ਕਿਛੁ (ਕੈਛ? ਨਹੀ, (ਨਨ? 
ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸਬਦੀ।ਸ਼ਕੜਦ?) ਵੇਖਿ(€੨) ਨਿਹਾਲੂ(/ਨੋਹਾਨ? ॥੭॥ 

ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਕੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਪਰਮ-ਆਨੰਦਿਤ, ਕਿਰਤਾਰਥ 

...(ਨੇ/ ਡਾਈਜਰੂ?? ਡਰੇ ਡਾ ਭਾਰਰ ਕੁਝ ਜੀ ਨਲ ਉਹਾ-ਸ਼ਝਲਾ ਰਾਠੀਂ (ਨਉ? ਦੋਸ ਫੇਸ ਕੰ. /ਨੈਹਾਲ 

ਨੈਹਾਲ ਨੌਂ ਲਾਲਾ ਨੰ/ 

ਸਲੋਕ, ਮ੩ (ਨਨਲਾ? ੩(ਤੀਨਾ) ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਹੁਕਮੁ (ਹਕਨ? ਜਾਣੈ, ਬਹੁਤਾ _ ਰੋਵੈ ॥ ਰ੍ 
ਫੁਰਮਾਨ, ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ 

(ਨੈਹੜਾਂ ਜੰਵ-/£ਨਤ੍ਰਨ ਅਕਾਲ £ਰਲ' ਦ2 ਆਆਆ ਨੂੰ” ਨਗੀੱ' ਨਮਡਦੀ, ਉਹ' ਝਹੁਤ' /ਵਰਲਾਘ ਕਰਦੀ ਹੈ... 

ਅੰਦਰਿ(ਅਟਰ) ਧੌਖਾ, ਨੀਦ (ਨੰਦ) ਨ(ਨ?) ਸੋਵੈ ॥ 

-- ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਰਾ ਤੱਖਲਾ ਅਤੇ /ਓਤਾ ਗਹੈੱਦਾੰ ਹੈ, (ਨੈਨ ਕਾਰਣ)? ਨੰਦ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨੱਦਾੀੰਂ ਨਠੀ.. 

ਜੇ ਧਨ, ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ(ਰਜ਼ਾਈ? ॥ 
ਜੇਕਰ __ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਹ ਸਿ ਚਲੇ, ਤੁਰੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ 

---ਜਕੀਰਾ' (ਓਹ) ਨਨੰਵਾ-ਡੈਸਤ੍ਰਾ ਰਿ ਪ੍ਰ੍ਡੂ? #ਨਮ' ਦੀ ਰਸ਼ਾ /ਵੋਚ' ਤੁਰੋਂ... 

_ਦਰਿ(ਦਰ) ਘਰਿ(੫ਰ) ਸੋਭਾ(ਲੰਤਾ) ਮਹਲਿ (ਨ/ਨਲ) ਬੁਲਾਈ ॥ 

ਰੱਬੀ-ਦਰ ਤੇ (ਸੰਸਾਰ)ਘਰ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ 
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ਇਨ ਹਾ ਆਂ ਲਨ ਸਜ ਰਸਿ 
ਮਹਿਲਾਂ ,ਉਚ ਭੁਲਾ ਲੰਦਾ ਰੈ... 

ਨਾਨਕ, ਕਰਮੀ£ਕਰ/? ਇਹ ਮਤਿ(ਮਤ? ਪਾਈ ॥ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 

:--6/ ਨਾਨਕ, (ਵਿਗਰੂ ਦ) ਝਟ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਇਨਾਂ (ਜਹਾਂ ਰਕਮ ਮਨੈਣ ਵਾਲੀ /ਡੰਕ) ਭੁੱ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੱਦੀਂ ਰੈ... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ, ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਰ੍ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 
ਸਤਿਗਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਅਭੇਦ, ਲੀਨ 

.--#ਉਗਾਰੂ' ਦੀ ਕਰਮਾ ਏੁਆਰਾ 2 (/ਫਰ ਆਨੈਠੀੰ ਜੰਵ-/ਏਨਤ੍? ਨਟਾ-ਆੰਲਗ(ਪਰਡੂ? /ਏਲ ਅਭੰਏ` ਹੱ 

ਲਾਲਾਂ ਹੰ/ 

$ (੭/ਹਿਲਾ) ੩(ਤੀਨਾ) ॥ ਰ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਮਨਮੁਖ, __ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, (/ਵਹੂ/ਣਆਂ? 
ਮਨਮੱਤੀਏ, ਬੇਮੁੱਖ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ, ਬਜ਼ੈਰ 

ਰੰਗੂ(ਰ੭੭ __ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ(੬੫) ਨ(ਨ? _ ਭੁਲ (ਭਨ) ॥ 
ਰੰਗ, ਵਰਣ _ਕਸੁੰਭ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ___ ਨਾਂ ਭੁੱਲ, ਗੁਆਚ 

ਹੈ/ ਗਰ-ਨਾ# /ਵਨੂਣੇ (ਜੀਵ/ ਸੰਸਾਰ ਦੇ #ਆਭਇਆਦਾੰ /ਕਾਰਾਂ ਲ) ਕਨੁੱਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗ ਕਾਲੀ ਰੰਗਤ; 
ਨੂਂ ਦੇਖਕੇ (ਸਹੇੜ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂ? ਨਾਂ /ਵੈਸ਼ਾਰ... 

ਇਸ ਕਾ _ ਰੰਗੁ(ਰੰਗ) ਦਿਨ _ ਥੌੜਿਆ, 
_ਇਹ ਦਾ ਰੰਗ, ਵਰਣ ਦਿਵਸ ਘਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ 

ਛੌਛਾ ਇਸ ਦਾ ___ ਮੁਲ (#ਲ) ॥ 

ਨਿਗੂਣੀ, ਤੁੱਛ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਕੀਮਤ 

<-ਕਨੱਭੈ ਰੱਗਾ ਵਾਂਗ #7ਏਆ ਦੀ ਤੜਕਾ-ਡੜਕ' ਵੀ ਜੱਦ /ਨਾਂ ਦੀ ਨੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ £ਸ਼ ਦੀ ਕੱਨਿਤ ਦੀ 

#ਗੂਣੀ ਨਹੀੰ ਨ ਰਹੀ... ਰ੍ 
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(੩੭ ਕਰ ੫੦ ਆ” ੭ 

ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਪਚਿ(੫ਦ) ਸਿ ਮੁਏ, 

ਦ੍ਰ੍ਤ-ਭਾਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ 

ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥ 
ਬੇਸਮਝ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਅਸਭਯ, ਮੂੜ੍ਹ 

...ਊਂਤਾ-ਭਾਫ /ਵਲਾ ਲਨਆਂ ਨੂਰਲ, ਅਆਨਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਭਲ (ਜੀਵ? #ਪ' #੫' ਕੇ ਮਰ ਲਾਂਏ ਹਨ... 

ਰ ਬਿਸਟਾ(/ਨਸ਼ਟਾ) ਅੰਦਰਿ(ਅਟਰ) ਕੀਟ ਸੇ, 

ਵਿਸ਼ਟਾਂ, ਮਲ __ ਵਿਚ, ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਉਹ 

ਪਇ ਲਾ ਪਚਹਿ(੫ਗ/9? ਵਾਰੋਂ ` ਵਾਰ ॥ 

ਪਏ ਹੋਏ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 

... ਉਹ /ਏਸ਼ਟਾ /ਏਚ ਪਲ ਹੱਲੇ ਕਮੈਂਤਿਆਂ ਵਾਗ, ਨੁੜ ਮੁੜ #ਆਰ ਹੈਂ ਹੋਂ ਕੰ (/ਵਲਕਦੇ ਗਹੈਂਟੈ ਹਨ)... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ, (ਰੰਗਲੇ) 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੰਗੀਲੇ, ਖ਼ੂਬ ਰੰਗੇ ਹੋਏ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ(ਨਹੈਜ) ਸੁਭਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ `_ ਸਹਿਜ, ਅਡੋਲ ਸ਼ਾਂਤ 

---ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਵਹੰਹੇਗੁਰੂ' ਦੋ ਪ੍ਰੰਮ-ਰੰਨ /ਵਲ) ਰੰਨ ਹੱਛੇ £ਹ; ਅਤਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਡੰਲਤਾ' /ਨੈਨੀ ਸ਼ਾਂਤ 

%#ਵਸ਼ਲਾ /ਵਚ` ਲੀਨ ਗੰਹਿੰਦੇ ਹਨ:.. 

ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ(ਰੰਨ? ਨਾ ਉਤਰੈ, 

ਸਹਜੇ (ਨਲ) ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥੨॥ 

...(ਓਨੂਾੰ ਉਤ?) ਝੰਇਗਾੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਗ ਉੱਤਰਦਾ; ਅਤੇ ਉਹਾ ਸਹੈਜਾਤਮਕਾ ਅਫਲਬਾ /ਵੋਚਾ ਅਭੰਣਾ ਗਹੈਂਦ ਹਨ/ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ ਪੈ 
ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਸਿਸਟਿ(ਨਸ਼ਟ? ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧੁ, (ਤੁਧ? 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ __ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਜੀ ਸਾਰੀ ਤੂੰ 

ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ (/ਓਜਕ? ਸੰਬਾਹਿਆ ॥ 

(ਹੋ? ਵਾਈਗੁਰੂ£? ਤੂੰ ਕੱਦ ਨੀ ਨਾਗੀਂ (ਉਤਨੀ ਦੀ #ਰਜਣਾ ਕਤ ਹੈ, ਜਿ 

ਦੀ ਦੋ /ਨਹਾ ਹੰ?.. 

ਇਕਿ(/ਏਕ) ਵਲੂ (ਵਲ) ਛਲੂ (ਛਲ? ਕਰਿ।(ਕਰ) ਕੈ _ ਖਾਵਦੇ,(ਖਾਂਵਏ) 

ਕਈ ਇੱਕ ਧੋਖ਼ਾ ਫਰੇਬ ਕਰ ਕੇ _ ਖਾਂਦੇ 

ਮੁਹਹੁ(ਨਹਹ? ਕੂੜ (ਕੂੜ? ਕੁਸਤੁ (ਕਨਤ) ਤਿਨੀ(ਤ;?? ___ ਢਾਹਿਆ ॥ 

...ਕਈਂ ਲੱਗਾ ਨੂਹ ਡੂਠ ਅਤੇ ਅਸਤ ਬੰਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਛਰੌੜ' ਕਰਕੇ (ਦੂਸ/ਹੈਆਂ ਦਾ ਹਕ' ਮਾਰ ਕੰ? ਥਾਂਟੋ 
ਹਨ... 

ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਹਿ(ਕਗਨ? ਤੁਧੁ (੦ ਆਪੋ 
ਨੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ _. ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੁਧੁ (ਤਨ? ਓਤੈ ਕੰਮਿ(ਕ0? ` ਓਇ _- _- ਲਾਇਆ ॥ 
ਤੂ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਲਤ ਨ ਇਹ ਉਠੀ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਐਨ (ਵਲ-ਡਲ 
ਵਾਲੇ) ਪੁੱਠੀ ਕਾਂ /ਵਚਾ ਕਕਾਹਆਾ ਹ/ਣਆ ਹੈ... 

ਇਕਨਾ ____ਸਚੁ(ਸਓ? ਬੁਝਾਇਓਨੂ , (ਭੁੜਗ£ਓਨ) 
ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਤਿਨਾ(#ਨ੍ਹਾ? ਅਤੁਟ(ਅਤੁੱਟ? ਭੰਡਾਰ ਰ੍ ਦੇਵਾਇਆ ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

--/ਟਕਨਾਂ ਨੂੰ” ਤੂ ਆਤਨਾਨ' ਦੀ ਸੱਡੀਂ ਕਰਵਾ /£੬ਤ6 ਹੈ, ਨ ਦਿ ਨ 
/ਂਤੋ ਭਨ:.. 
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_ਹਰਿ(ਹਰ? _ ਚੇਤਿ(ਲੇਤ) ਖਾਹਿ,(੪? _ਤਿਨਾ(#ਨ੍ਹਾ? _ ਸਫਲੂ(ਸ਼ਫਲ? ਹੈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ _ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਅਚੇਤਾ(ਅਲੇਤਾਂ) ੍ ਹਥ(ਹਡ) _ਤਡਾਇਆ ॥੮॥ 

ਸਿਮਰਨ ਹੀਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਤਲੀ ਅਡਵਾਇਆ, ਭਾਵ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ 

ਸੂ. ਦਾਹੰਹਿਗਾਰੂ ਜੂ” ਲੰਤੇ ਕਰਕੰ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ? ਛਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ-੫ #ਫਲ ਨ, ਪਰ 
ਨੈਨਰਨ-ਰਨੈਠੇਆਂ ਟੋ ਰੰੱਝ` ਨਸੰਬਾਂ ਅੰਡੇ ਨੀਂ ਗਉਂਦ ਹਨ; (ਭਾਵ' ਓਹ' #ਗਤਆਂ ਵਾਂਨ' ਹਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਟਰ ਟਰ #ਗਟ 
ਗੰ ਗਹਂਦੇ ਹਨ?/ 

ਸਲੋਕ, $(੭/ਹੈਲਾ) ੩(ਤਜਾ? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ) ਪੜਿ(ਪੜ੍ਹ? _ _____ ਪੰਡਿਤ(੫ਡ੨) ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ, (ਵਖਾਣ/ਨ? 

ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦ ਵਖਾਣਦੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ॥ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਮਤਲਬ, ਸੁਆਰਥ 

.-./ਵੇਟਫਾਨ ਲੰਗ #7ਏਕਾ-#ੰਹ ਦੇ ਨੁਆਰਲ ਕਰਕੇ, ਠੰਕਾਂ ਨੂ ਫੇਟ ਆਹਕ' ਪੁਲਤਕਾਂ ਪੜੂ ਪੜੂ ਕੰ /ਨ/ਖਆਨ 

ਕਰਦੈ ਹਨ... 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਹਰਿ (ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਵਿਸਾਰਿਆ, 

ਦੈਤ ਭਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਰ੍ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥ (ਸਕਾ? 

-4-/ਨੰਹੜੀ, (#70ਣਆਵਾਂ ਰੰਗਾ /ਵਚ ਰੱਗੋਂ ਹੱਟ) ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਗਰੈ-ਨਨ' ਨੂੰ` ਡਲਾ /ਏਂਟੈ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਮਨ | 

ਜਿਨਿ(ਮਨ? ਜੀਉ _ ਪਿੰਡੁ) ਦਿਤਾ, ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਕਬਹੂੰ __ਨ(ਨਾਂ? _ ਚੇਤੈ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ _ ਨਹੀਂ _ਸਿਮਰਦਾ 

ਜੋ ਦੇਂਦਾ _ ਰਿਜਕੁ (ਸ਼ਕ) ਸੰਬਾਹਿ ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਪਜੀਵਕਾ __ ਦਿੰਦਾ, ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ 



ਨ ਲੱ (ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ? ਨੋਠ਼ੀ-ਰੱਟਾੰ /ਇਦਾ 2, ਉਿ ਕਉ ਬਰ 

ਨਹਾ” /ਨੈਮਰਦਾ:.. 

ਜਮ ਕਾ ਰ੍ ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ(ਨਲਨੁ? ਨਨ? ਕਟੀਐ, 

ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਫੰਧਾ ਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ __ ਕੱਟਿਆ 

ਫਿਰਿ(/ਫਰ? ਫਿਰਿ(/ਫਰ) __ ਆਵੇ ਜਾਇ॥ 

ਰਣ << 

(ਨਿਹ /6ਮਰਨ- ਗੰ ਅਨ) ਕਲ ਐਂ ਸਮ ਦਾ ਫਟ ਕਟੇ ਕੱਟਆ ਨਨੀਂ ਜਾਏ ਓਹ ਭਾਰ ਭਾਰ 

ਆਰਾਗਬੂੰਣ ਜੰ ਓੱਖਰ /ਉਠ' ਪਈ ਗਹ£` ਹਨ:.. 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁੰ£)? _ਕਿਛੂ ਨ(ਨ? ਸੂਝੈ __ . ਅੰਧੁਲੇ, 
ਮਨਮੱਤੀਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ 

ਪੂਰਬਿ(ਨਰਲ) _. __ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ॥ 
_ਪੂਰਬਲਾ, ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

...(#?# ਆਦੀ /ਫਕਾਰਾਂ /ਟਗ) ਅਨੂੰ' ਹੱਠੇ ਭਾਵ ਅਲਆਨਾੰ ਨਨੁੱਖੇ ਨੂ (ਰੰਨੋ-ਮੰਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਭਾਗੇ? ਕੁਝ 
ਫੀ ਨਗੀਂ ਮੁੜਨ ਨ ਵਿ ਤਉ 

6/ਹਾਂਦਾ ਹੀ... 

ਪੂਰੈ ਰਵਿ ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) _ ਮਿਲੈ ___ ਸੁਖਦਾਤਾ, 
ਪੂਰਨ _ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ _ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 

ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਵਸੈ ਇ ਮਨਿ(ਮਨ? ਰ੍ ਆਇ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ __ ਆਣਕੇ 

ਰ੍ ..ਰਨ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੀ (ਸ਼ਲਾ ਨੂੰ? ਸੁਕਦਾਤ ਅੰਕੁਰ ਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀ ਹੈ ਗ/ਰ-ਨਾਲ (ਉਸ ਦੋ) /ਹਰਦਾ 
ਉਰ ਆਣਕਾ £ਕ ਜਾਂਦਾ ਰ... ਰ੍ 

ਸੁਖੁ(ਨ੦੭ ਮਾਣਹਿ, ਐਡ?) ਸੁਖੁ(8) ਪੈਨਣਾ,(ਪੰਨੂਣ? _ 
ਅਨੰਦ __ ਮਾਣਦੇ ਅਨੰਦ ਪਹਿਨਦੇ, ਭਾਵ ਹੰਢਾਉਂਦੇ 

ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ(ਨੱ੪? ਵਿਹਾਇ॥ _ 
ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਿਚ __ ਵਿਹਾਉਂਦੀ, ਬੀਤਦੀ 



--(%/ਉਹੈ` ਨੁਰਨ# ,ਨੈਊਣੇ /ਡਰ) ਰੱਠੰ-ਅਨੰਦ ਆਣਦੋ ਹਨ, ਰੱਠੀ-ਅਨੰਦ' ਗੰ ਹੰਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ 
ਵਿ 

ਨਾਨਕ, ਸੋ ਨਾਉ (ਨਾਉ? ਮਨਹੁ(ਮਨਹ? ਨਨ? _ਵਿਸਾਰੀਐ, 
ਹੈ ! ਨਾਨਕ ! ਉਹ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ __ਵਿਸਰਨਾ, ਭੁੱਲਣਾ _ 

_ ਜਿਤ (ਉਤ? ਦਰਿ(ਟਰ) ਰ ਸਚੈ, ਸੋਭਾ (ਸੱਭ) ਪਾਇ॥੧॥ 
ਜਿਹੜੇ ` ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਦਾਂ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ __ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ _ 

40. ਨਾਨਕ), ਉਹਾ ਨਮ ਕੋ ਦੀ (ਨੱਪ ਦੇ? /ਟੈਰਦੇ /ਵੋਡੰ" /ਫਸ਼ਰਨਾ ਨਗਾੰ' ਲਾਠੀ; /#9 ਦੇ ,ਨ0/6ਆਾ 

ਸਣਾ-ਸਸੈਰ (ਭਿ? ਦੇ ਦਰ ਤੰ ਆਣ-ਵਡੋਆਈੰ ਪਾਲੀਟਾਂ ਹੰ/ 

ਮ (#/ਹੈਲ? ਰ ੩(੩#ਾ) | 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ . 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਸੇਵਿ(ਸਫ? ਰ ਸੁਖੁ (ਸੱਸ? ਪਾਇਆ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਸਚੁ(ਸਓ? ਨਾਮੁ(ਨ%? ਗੁਣਤਾਸੁ(ਨੁਣਤਾਨ) ॥ 
ਸਦੀਵ-ਸੱਚ (ਪਿਭੂ/ਨਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਰਨ ੜੀ 
ਵਿ 

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ (ਆਧ? 

। ਰਾਮ ਨਾਮ _ 
ਰਹ ਹਿਗੁ " (ਚ ਹੈ 

ਸੀ ਤੀ ਵਨ /ਏਸ਼ਾ ਨਾਲਾ 
ਉੱਸ 4 ਅਝਰਕਰਣ /ਵੇਚਾ ਗਰਿ-ਨਾਆ । ਦਾ ਭਾਨਣਾ ਹੈ /ਨਆਾ 

ਸਚੋ6/6) __ ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਰ ਕਮਾਵਣਾ, 

ਸਦੀਵ-ਸੱਤ (ਪਰਭੂ) ਸੱਤ (ਨਾਮ) ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 

੧੧੮70 <=੬੬ ੬੬ ਰਿ 13, ੩੬ < 
੨੧੯ ( 2 ਲੇ ₹[ ====੩ ੫ ) ੭ ਰ੍ (6੫੯ 22 

੮੨੬ ੭੦, $ ਹਲ << <<. ੯੬ ੨ 

੯੮੨ ਅੰਕ ੮੫-੮੬ ੨੨੩ ਨ. 
੨੩੩ ( 7 ਕਰ ੯੮੮. ੬. 9 

ਹਲ ਆ ਦਿ 

ਝੜਨ #ਨੋਲਾ ਰੰ, ਓਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋ ਮਾਨ 

ਪਛਾਣਿਆ, ਰੀ 

ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ 

ਪਰਗਾਸੁ(ਪਰਗਾਨ?. ॥ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ 

ਹੈ... 
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ਮੀ ਘਣਾ "੧੨੮੮ ੮੨੧7 

੯੦੪ ਹੱ ਆ ਰਹਣਾ ਚ 

ਵਡਿਆਈ _______ ਵਡੇ ______ ਪਾਸਿ(ਪਾਸ) ॥ 
ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਮਹਾਨ(ਪ੍ਰਭੂ) _____ ਕੋਲ 

_...- ਉਹ ਨਦਾਵਾ-ਨੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਦੋ ਸੱਤ-ਨ ਲੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਣਾ 6 ਸਾ ਕਰਕ ਓਸ ਨੂੰ (ਵਡਿਆਣਆਂ ਏ 
ਰੜਸ਼ਣਰਾਨ) #ਹਾਨ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਲ਼ਾ ਕੰਲ' /ਏੱਸ਼ਤਾ-ਆਣ /ਨਲਫਾ ਰੀ... ਰ੍ 

ਜੀਉ . __`_ਪਿੰਡ(6$ਡ? ਰ੍ ਸਬੁ(ਮ% ਰਾ ਤਿਸ ੍ ਕਾ, 
ਜਿੰਦ ____ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ 

ਸਿਫਤਿ(ਨਫੜ) ਕਰੇ _ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਦਾਨ? ॥ 

ਸ਼ਲਾਘਾ, ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ _ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ 

4-- (ਉਹ) ਕਰਤਾ-ਪੁਰਸ਼' ਦੀ #ਫ਼ਤਾ-ਸਠਾਹ ਕਰਟਾ ਗਇਆ ਉਸ ਅਗੋਂ ਲੱਦੜਆ _ਐਨਤਆਂ ਕਰਦਾ ਨੰ ਕਾ 

ਹੋ/ ਵਗਣ ,ਏਨ ,ਜਿੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਗੰਰ ਸਭ ਕੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰ ਕਕਲਆ ਗਇਆ ਹੀ... ਰ ਰ 

ਸਚੈ _ਸਬੰਦਿ(ਸ਼ਭਲ) ਸਾਲਾਹਣਾ, 
|| _ਸਦੀਵ-ਸੱਤ(ਪ੍ਰਭੂ) _______ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ____ ਸਿਫ਼ਤ, ਉਸਤਤ 

`ਸੁਥੇ ____ ਸੁਖਿ8%) ਡੱਟ ਨਿਵਾਸੁ (/ਨੈਵਾਸ਼) ॥ 

...(ਉੰਗ? ਸ਼ਠੀਵ-ਸ਼ੱਤ (ਵਗਰੰਗੁਰੂ? ਦਾ ਰੁਰ-ਰੜਦ ਰਾ #ਫਤ ਸਲਾਨਾ ਕਰਦਾ #ਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 

_ਅਰਜ-ਠੱਖ' ਰਾਰੰ ਪਰਨ-ਅਨੱਦ /ਚਾ ਵਾਲਾਂ ਹੋਂ ਜਾ ... 

ਜਪੁ(ਸ਼੭ _ ` ਭਰ ____ ਸੰਜਮੁ ਮੀ ਇਤ ਪਦ 
ਜਾਪ, ਸਿਮਰਨ ___ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਮਰਿਯਾਦਾ __ ਚਿੱਤ ਦੇ _ਵਿਚ 

ਬਿਨ (ਕੈਨ) ਨਾਵੈ।/ਨਾ$? - ___ ਖ੍ਰਿਗੁ/ਉਗ) ____.___ ਜੀਵਾਸੁ(ਅੰਭਾਲ/ ॥ 
`ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਰ੍ ਪ੍ਰਭ) ਨਾਮ ਧਿਰਕਾਰ, ਲਾਹਣਤ _______ ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

_..(ਵ7ੀਗੁਰ ੀਂ ਯਾਦ ਸਣ? ,ਨਰਦੇ /ਓਚ ਲਾਲੀ ਰੱਖਣਨ ਛੋਹਾਂ ਉਸ਼ ਦਾ ਜਪ; ੪ ਅਤੇ (ਜੰਚਨ ਚ 

ਅਰੈਕਾਣਾ ਰੱ ਹੰ/ ਪਵਨ ਗਤ 

ਗੁਰਮਤੀ ਹੁ ਨਾਉ (ਨਾਉਂ? ਪਾਈਐ, ੧ ”£ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _ 
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ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ(,#ੱਠ? `__ਵਿਣਾਸੁ(/ਵਣਨ) ॥ 

(ਪੰਡ? ੪ਰਨੀੈਸ਼ਰ ਟਾ (/2੦) ਨਾਮ ਆਤਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਫੀਂ ਲੀ ਪਰਾਪਤ ਰੁੱਣਾ ਰੈ, (ਪਰ) ਮਨਨੁੱ#' ਤਾੰ 
(ਨਟ ਆਵਾਂ /ਏਕਾਰਾਂ ਦਏ) ਅੰਹ /ਏਜ਼ ਨੀ /ਫੈਨਗ ਹੌ ਜਾਦਾ ਰੈ... 

ਜਿਉ।ਨ£? ਭਾਵੈ, ਤਿਉ(/ਤ6? _ਰਾਖੁ (ਰਾ? ਤੂੰ, 
੮ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਤੇਰਾ ਦਾਸ(ਦਾਨ? ॥੨॥ 

ਨਾਨਕ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ___ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ 

,--(ਹ/ ਵਾਭਹਿਗਰਾ/? ਨਵੇ” ਫਾ' ਤੰਨੂੱ ਚੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੱ` (ਨੰਠੰ? ਗੱਖੋਆ' ਕਗ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਤੌਰਾ ਦਾਸ਼` ਹੈ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਕੌ ਤੇਰਾ, ਤੂ ਸਭਸੁ(ਨਭਨ ਦਾ, 
_ਹਰ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 

ਤੂ ਸਭਨਾ (ਸਭਨਾਂ) ਰਾਸਿ(ਰਨ? ॥ 

(ਨੈ/ ਪਰਨੰਸ਼ਰ/ ਮ੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ ਲੋ? ਸ਼ਾਠੇ ਗੰ ਅੰਵ' ਤੋਰੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਤੂੰ” ਨੰ ਆਆਂ ਫਾ (#ਲਕਾ-ਨੁਆਨ?) ਹੈ? 
ਤੱ ਨੰ' ਸਰਨਆੰ ਦੇ ਜੰਢਨ ਇੰ ਪੁਜੀ ਭਾਫ` ਪਣਾਰਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ. ਹੈ?.. 

ਸਭਿ(ਸਭ) ਤੁਧੈ ____ ਪਾਸਹੁ(ਪਾਲ੍ਹ? ਮੰਗਦੇ, 

ਸਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ __ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸੋਂ ਲੋਚਦੇ, ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ 

_ਨਿਤ ਕਰਿ(ਕਰ) _ _ ਅਰਦਾਸਿ(ਅਰਟਾਸ? 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਯਾਚਨਾ 

<<(ਹ/ ੪ਰਆਾਤਆਾ/) ਹਰ ਕੱਲਾ ਨੈਤ` ਸੰਨਤ£ #ੱਦੜੀਆਂ ਕਰਕ, ਜਿ 

ਰਲੀ ਓਨੀ. 



ਜਿਸੁ(#ਸ) ੜੂੰ ਦੇਹਿ(ਲੇਨ? _ ਤਿਸੁ(ਤਸ) ਸਭੁ (ਸਭ) _ਕਿਛੁ (ਨ? ਮਿਲੈ, 
ਜੀਹਨੂੰ ਤੁਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

ਇਕਨਾ _ ਦੂਰਿ (ਦਰ) ਹੈ _ ਪਾਸਿ(੪ਲ ॥ 

...(੪ਰ) ਐਸ ਨੂੱ' ਤੂੰ (ਦਾਤ) ਇਦਾ ਹੈਂ; ਉਸ ਨੂ (ਉਪਤਾੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਨਡ) #ਭ' ਕੁਝ ਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਰਾ ਨ ਆਵਾਂ /€ਕਾਰਾਂ /ਏਚ ਭਟਕਦੇ ਗਹਂਦੇ ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਏ ਤੂੰ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਦੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂ? ਦਰ ਗੰ ਲਾਖਣਾ' ਹ?.. 

ਤੁਧੁ(ਤਧ) ਬਾਝਹੁ ਕਾਣਹੁ? ਥਾਉ (ਭਾਉ? ਕੌ ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? 
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਥਾਂ ਕੋਈ __ ਨਹੀਂ 

ਜਿਸੁ(ਐਲ) ਪਾਸਹੁ(ਪਾਨਹ? __- ____ ਮੰਗੀਐ, 
ਜੀਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸੋਂ ੍ ਮੰਗੀਏ, ਯਾਚਨਾ ਕਰੀਏ 

ਮਨਿ(ਮਨ? ਵੇਖਹੁ ,(ਵ%) ਕੇ ੍ _ਨਿਰਜਾਸਿ/ਨੋਰਜ਼ਨ) ॥ 

--(ਹੈ/ ਵਾਹਿਗੁਰੂ / ਭਾਵੇ” ਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਰੂ? /ਨੈਗਸਾ-ਖਰਸ਼ ਕੰ ਵੇਖ ਲਲ, ਤੇ ਡਗ਼ੌਰ ਹੱਰ` ਕੱਈੰ ਝਾ ਨੀ” 
ਹੈ, ਲੀਹਦੇ ਕੱਠ' (ਭਸ਼ਲੈਸ਼ਾਂ) #ਗੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:.. 

ਸਭਿ(ਸ਼ਭ) ਤੁਧੈ ਨੌ ਸਾਲਾਹਦੇ , (ਸਾਲਾਹ) 
ਸਾਰੇ __ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ 

ਦਰਿ(ਦਰ) ____ ਗੁਰਮੁਖਾ।ਨਗੁਖਾਂ? ਨੇਂ ਪਰਗਾਸਿ(ਪਰਗਨ) ॥੯॥ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਜਨਾਂ ___ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

.--(ਹੈ/ ਦਾਤਾ/ /ਨਰਸ਼ਟਾੀ ਏ) ਨਭਾ (ਜੀਵ)? ਤੇਲੀ 2 ,ਨਫ਼ਤ-ਸ਼ਲਾਹ' ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; (%ਰਡ' ਤੰਗ? ਟਰ 2 (ਸੱਠ 

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾ਼) ਗੁਗਨੁੰ£' ਲਨਾੰ ਨੂੰ” ਨੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... 

_ _ਸਲੋਂ ਕ, $(##ੈਲਾ? ____ ੩(ਤਨਜ) ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ _____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ - ਤੀਸਰੀ 
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(੬ ਤਤ ਆ ੧) 

ਪੰਡਿਤੁ(&ੱਡੇਤ? __ਪੜਿ(ੜ੍੭ __.__ਪੜਿ(੫ੜ੭ ਉਚਾ ਕੂਕਦਾ, 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪੜ੍ਹਕੇ __ ਤੀਬਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰ ਪੁਕਾਰਦਾ 

_ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ(ਮੰਠ? ਪਿਆਰੁ (/£ਆਰ)॥ 
ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲੱਗਾਓ ਪ੍ਰੀਤ 

ਪੰਡਤ; ਆ ਆਰਾ ਲੀ #ਤਰ (ਫੌਦਾਂ ਆਉਕਾ ਹਾਰਨੈਕਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨ? ਸਿ 
ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂ ਨੁਣਾਉਦਾ ਰੀ... ਹ 

ਅੰਤਰਿ (ਅੰਤਰ) ਰਿ ਜਾ ਨ(ਨਾ? ਚੀਨਈ, 
` ਵਿਚ __ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ 

ਮਨਿ(ਮਨ) | __ ਮੂਰਥੁ(ਮੂਰਕ) ਗਾਵਾਰੁ(ਨਵਾਨ? ॥ 

.. ਉਹ ਛੈਸ਼ਮਡ ਅਤੇ ਅਲਭਯ ਪੰਡਤ (ਆਪਣੇ? ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਚਾ ਪਾਰੜ੍ਹਹਮ' ਦੀ ਪ/ਹੋਜਾਣ ਨਨ ਕਰਦਾ:.. 

ਦੂਜੈ ਭਾਇ, ਜਗਤੁ (ਜਗਤ? ਪਰਬੌਧਦਾ, 

ਨਾ(ਨਾਂ? ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰੁ (ਲਾਚਾਰ) ॥ 
ਨਹੀ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ _ ਵਿਚਾਰ, ਸੂਝ, ਗਿਆਨ . 

...ਤਾ-ਭਾਵ ਅਥਵਾ #ਗਈਆ ਦੇ ਮਹ /ਵਚ ਛਨੇਆ` ਗੋਟਆ; (<#ਤ? ਸੱਲਾਰ ਨੂ” ਨੰ (ਸਾਰਨਕ ਗ੍ਰੱਥਾਂ 
ਆਇਕ ਦੀ) ,ਉਸਆ ਣਾ ਗਾ ਨ ਪਰ (ਆਪਣੇ ਨਨ /ਵੈਲ' ਕਦੀ ਵ. ਪਰਨਾਤਮ-/ਓੱਤਨ) ਦੀ /ਵੈਲਾਰ 

ਉ ਨੋਠੀੰ ਜਮਲਲਾ:.. 

ਬਿਰਥਾ ___ ਜਨਮੁ(ਜਨਮ/ ਰ ਗਵਾਇਆ, 

ਮਰਿ(#ਰ) __ ਜੰਮੈ ` ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ 
| ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ 

-.(ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੱਕਣ ਕਰਸਾਂ ਉਚਾ ਨੰ ਉਹ ਆਪਣਾ) ਲੀਵਨ /ਏਅਰਥ ਲੁਆ ਲੰਦਾ ਰੰ ਨ ਦੀ 
ਅਤੇ ਜੰਮਣਾ ਗਦਾ ਹੈ/ 
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ਵਾ <੮੩॥ ੭ ਪਾਲ 

`_ਮ੩(ਮ/ਹੈਲਾ) ੩(੩ਜਾ? ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਜਿਨੀ(ਨੰਨੂਨ? ___ ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਨ) ਸੇਵਿਆ, ___ ਤਿਨੀ/6ਨ6) __ਨਾਉ(ਨਾ?' ਪਾਇਆ, ਰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਾਲਿਆ 

ਬੂਝਹੁ __ਕਰਿ(ਕਰ) ਬੀਚਾਰੁ (ਸੰਚਾਰ) ॥ 

ਬੁੱਝੋ, ਸਮਝੋ ਕਰਕੇ `__ ਵਿਚਾਰ, ਚਿੰਤਨ 

(ਨ/ ਭਾਈ? ,।ਏਲ ਗਲ ਦੀ? ਸੰਚ-/ਵਜਾਰ' ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਵ ,#ੈ ਨਨਹਾਂ ਨੰ ਅਤੋਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਹੁਕਨ _ਅੱਨੋਆ; ਉਨਾਂ ਨੰ ਨੰ (3) ਨਾ ਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ... 

ਸਦਾ ਸਾਂਤਿ (ਸ਼ਾਂਤ) ਸੁਖੁਨਸ? ਮਨਿ(ਮਨ) ਵਸੈ, 

ਚੂਕੈ _ ਕੂਕ __ ਪੁਕਾਰ ॥ 

...ਸ਼ਨਆ ਲਾ ਬ੍ਰਾਪਤਾੰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ /ਨੈਰਦੇ /ਵਜ਼ਾ ਸ਼ਦਾ ਨੁੱਝਂ-ਲਾਂਤਾੰ ਦਾ ਵਾਲ਼ਾ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਨੈ, ਅਤੇ (/ਜੰਟਗੀੰ 
ਦ #ਭ) ਕੂਕਾ-£ਕਾਰ, ਭਾਫ' ਰੱਣਾ-ਕੁਾਰਲਾਉਂਣਾ ਮੁੱਕ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਆਪੈ __ ਨੌ ਆਪੂ(ਆਧ੫) ਰੰ _ ਖਾਇ, 
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਾ ਖ਼ਾਂ ਜਾਂਦਾ 

ਮਨੁ(ਮਨ) _____ ਨਿਰਮਲੂ(ਨਕਮਲ)? _ ਹੋਵੈ, _ 
ਚਿੱਤ __ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ (ਸ਼ਝਟ?) ਵੀਚਾਰੁ(ਲੀਜਾਰ? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ___ ਚਿੰਤਨ, ਸੋਚ 

..(ਛਰ? ਨੂੰ-ਪੁਕਰ#ੋਤ ਆਪ, ਠੰਕਾਰ ਨੂੰ” ਥਾ ਜ਼ਾਂਟਾ ਹ #ਤ /ਓਰਟਾ (ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਣ ਕਰਕੇ? ੫/ਓੱਤਰਾ 
ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ' /2ਹ) ਸੱਠ-/ਵਚਾਰ ਅਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਝਣ ਰਾਠੰ' ਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਹੈ... ਰ 

ਨਾਨਕ, _ਸਬਦਿ(ਸਕਦ) ਰਤੇ ਸੈ. - _ ਮੁਕਤੁ (#ਕਤ) `__ ਹੈ, (ਨੰ? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ_ ਰੰਗੇ ਉਹ __ ਆਜ਼ਾਦ _ _ ਹਨ ' 



੦, ਆਕੇ ੨੨੫ ੫੬੫ 
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ਹਰਿ(ਹਰ? ਜੀਉ ਹੇਤਿ(ਨਤ) ਪਿਆਰੁ (/ਮਆਆਠ)? ॥੨॥ 

ਹਰੀ ਜੀ ਰ ਵਾਸਤੇ, ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ 

.--6/ ਨਾਨਕਾ/ (ਹੜ? ਨੁਰ-ਸ਼ੜਦ' /ਵਚਾ ਕੱਲੇ ਹੱਟ ਹਨ (ਉਨ ਨਨ ਨਾਇ ਹਨ ਕੜਾ 

ਜਾਦੇ ਹਨ; ਕਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਤ (ਤਾਂ #ਰਫ) ਗਾਰ-ਜੀ ਲਈਂ ਗੰ ਹੁੱਦੀਂ 2ੰ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਕੀਂ _ ਸੇਵਾ ਸਫਲ _ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ` ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਕਾਰਥੀ, ਫਲਦਾਇਕ __ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਸ? ਪਾਵੈ ਰ ਥਾਇ(ਕਾ£? ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੈ ਥਾਂ ਸਿਰ, ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ 

...ਪੰਰਨੀਸ਼ਰ' ਲੀ ਭਟ ਫਲਛਗਏਕ' ਹੁੰਦੀ ਨ, (ਪਰ) ਅਤੈਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਨੁੱਖਤਾ ਰਾਠੰ` ਕੰਤ ਆਲ-ਕਮਾਣੰ | 
(ਵਾਹਹਿਗੁਣ? ਲਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਡੀ-ਦਰਗਾਨ ਕਠੁਲ ਹੱਦਾਂ ਹੈ... 

ਜਿਸੁ(ਨਸ) __ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਾਵੈ, ਤਿਸੂ(£ਨ)? ਗੁਰੁ (ਨਨ? ਮਿਲੈ, __ 

ਸੋ ਹਰਿ (ਟਰ) ਨਾਮੂ(ਨ%? ਧਿਆਇ॥ ___ 
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ ` 

...(ਪਰ) ਸਤੰਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਘਤਾੰ ਵੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ 8 /ਨੈਹੜਾ ਪਰਨੌਠ਼ਰ' ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ' ਲੱਗਾ ਲਗਦਾ 
65. %#ਤੇ ਉਂਹੰ ੀੰ ਗੰਨ-ਨਾਮ ਟਾ ਨ#ਰਨ' ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ... 

_ਗੁਰ ਸਬਦੀ(ਸ਼ੜਦੀ) ਹਰਿ (ਰਗ) ਪਾਈਐ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਭੂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਰਿ (ਮਾਰ) __ ਲਘਾਇ,(ਲੱ੫9£)? 1 . 

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਠੰਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ 

--ਓਰਾ-ਕੜਣਾ ਰਾਨੀ ਪਲੰਲਰਾ ਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱ ਟੀ, ਅਤੇ ਵਾਈੋਗੁਰੂ (ਫਿਰ ਗੰਵ ਨੂ! #ੱਸ਼ਾਰ' ਸ਼ਾਗਰ' ਤੱ? 
ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਇੱਛਾ ਰੈ.... 



ਮਨਹਠਿ(ਮਨਹਨ) _ 1 ਕਿਨੈ(ਕਨੂੰ? ਰ੍ ਨ(ਨ? ਪਾਇਓ, 
ਮਨ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

`_ਪੁਛਰੁ ਵੇਦਾ (ਵੇਦਾਂ? .-.. ਜਾਇ॥ 

ਖਤਾ ਕਰੋ ਵੇਦਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰ੍ ਜਾਕੇ 

....#ਨ ਦੇ ,ਨੈਰੜ, ਭਾਵ ਸ਼ੜਰਟਸਤਾੰ ਮਨ ਕਲ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਕੰ ਕੋਸੇ ਨੇ ਵੀਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਫ$) ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਗ ਕਤ ਭਾਵੇ” ਵੇਦਾਂ ਅਹੰਦਕਾ ਕੈਸੇ ਵੀਂ ਧਾਰਨਕਾ ਪਲਤਕਾਂ ਕੱਲੇ ਜਾਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵ ((ਹ' ਤਾਂ ਭਾਲ 
ਹੰਸ ਦੀ ਖੰਡ ਰੈ). 

ਨਾਨਕ, _____ਹਰਿ(ਹਰ) ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੌ ਕਰੇ, 
ਹੇ!ਨਾਨਕ! . ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹੀ ___ ਕਰਦਾ 

ਜਿਸੁ(#ਸ) ਲਏ _ ___ਹਰਿ(ਹਰ) ਲਾਇ॥੧੦॥ 

--ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੰਗੀ ਤਾਂ ਉਗਾੰ ਕਰਾ ਹੈ, ਆ ਬੰੱਦਗਾੰ ਵਾਲ 

ਪਗ 

ਸਲੋਕ, ਮੜ(ਅਟਲਾ) ੩(ਤਜਾ? ॥ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਨਾਨਕ, ` ਸੋ ਸੂਰਾ ਰ ਵਰੀਆਮੁ ,(ਵਰਆਨ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! _. _ ਉਹੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ 

ਜਿਨਿ(#ਨ੍ਹ) - ਵਿਚਹੁ (/ਫਲਹ? ਦੁਸਟੁ (ਦਲਟ) ਅਹੰਕਰਣੁ(ਅਹੰਕਰਣ)? _ ਮਾਰਿਆ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ __ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਾਪੀ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ ਉੰਗੰ ਨੂਰਛੀਗ, ਡਹਾਏਰ' ਹੈ, ਸਾ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾੱ ਦੁਸ਼ਟ ਅਠੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ੭ਕਹਆ ਹੀ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨਕ? _ਨਾਮੁ(ਨਮ) ਸਾਲਾਹਿ(ਸ਼ਾਲਾਹ? __ ਜਨਮੁ (ਜਨਨ)? __ਸਵਾਰਿਆ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ _(ਸਤਿ)ਨਾਮ __ ਸਲਾਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ 

“=ਕਤੀ ਸਤਗੁਰ ਲਾਂ ਨਨਨੁਖਤਾ ਰਾਲੀ' (ਲਈ? ਨਮ ਲੀ ਹੀਡਤ-ਕਠਾਠ ਕਰਕੇ; (ਆਪਣ? ਲੀਵਨ` ਨੂੱ` ਸੰਵਾਰ 
/ਨਿਆਨ ਕਿ 



ਆਪਿ(&੫੭ ਹੋਆ __ ਸਢਾ ਮੁਕਤੁ ,(ਮੁਕਤ) 

ਸਭੁ(ਨਭ) ਕੁਲੁ (ਕੁਲ? ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ 

ਸਾਰੀ ਕੁਟੰਬ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ ___ ਤਾਰ ਲਿਆ 

,-. (ਇਟ ਉਹ) #ਦ' ਤਾੰ (ਸੰਨਾਰ ਦੈ “ਆਵਾਂ ਝਨਾਂ ਤ? ਹਨੇਸ਼ਾਂ ਲਈਂ ਆਜ਼ਾਟ' ਹੱ 2 /ਨਆ ਹੈ, (ਪਰ) 
ਉਨਾ ਨੇ ਆਧਣਾ ਕੁਲ ਨੂੰ” ਦੰ (ਸੱਨਾਰ ਨਾਗਰ ਤੱ? ਘਾਰ-ਉੰਤਾਰ /ਲਆ 6... 

ਸੋਹਨਿ(ਸੱਨ) ਸਚਿ(ਨਜ਼) ਦੁਆਰਿ, (ਦੁਆਰ? ਨਾਮੁ(ਨ੭ ਪਿਆਰਿਆਂ ॥ 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਦੇ _ਦਰ ਤੇ (ਸਤਿ) ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ _ 

0 ਰਿ ਉਹ ਸਦਾ-ਸਝੈਰ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ? ਦੋ ਫਰ ਤੋਂ ੁਰਣੇ ਲਗਦੇ 
ਹਨ; ਭਾਵ ਰੱਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਨ... 

ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ(ਮਗ) _- __ ਅਹੰਕਾਰਿ (ਅਹੰਕਾਰ) ___ ਮਰਣੂ(ਮਰਣ? ਵਿਗਾੜਿਆ ॥ 
ਮਨਮੱਤੀਏ __ ਮਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਅੰਤ-ਕਾਲ __ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ 

(4੦੭) #ਨਸੰਤੀ£, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੱ ਲੰਨੁ#' (ਆਣ?) ਹਰ %#ਤ ਆਮਣੰ 

ਅੰਤ-ਸਸ ਨੂ ਲੀ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਡੰਓ ਹਨ... 

ਸਭੋਂ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ (ਨੜ%) 
_ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆ 

_ ਕਿਆ ਕਰਹਿ(ਕਗ? ਵਿਚਾਰਿਆ ॥ 
ਕੀਂ ਕਰਨ ਰ ਵਿਚਾਰੇ 

...(੪ਨ ਉਠ? /ਟਲਾਰੇ ਕੰ ਕਰਨ; ਭਾਫਾ ਉ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ /ਟਲ ਕੁੜ' ਨਨ; (2 ਤਾਂ ਵਗਰੋਗੁਰੂ) ਸਭਾ ਤਰਾ 
(ਆਪਣਾ) 2 ਹੁਕਮ ਵਰਤ' /ਠਹਾ ਹੈ... . 

ਆਪਹੁ(ਆਧਹੁ? ਦੂਜੈ __ ਲਗਿ, (ਨਗ) ਖਸਮੁ (ਖਸਮ? ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ 
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦ੍ੇਤ-ਭਾਵ _ . ਲਗ ਕੇ ਪਤੀ, ਮਾਲਕ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

---(4ਨਨ8) #£' ਨੰ ਦੂੰਤਾ-ਡਾਫ, ਅਥਟਾ ਮਹਟਆ /ਵੈਲਾ ਲਗਾ ਕੰ (ਪ੍ਰਭੂ? #ਨਨ' ਨੂੰ /ਫੈਲ਼ਾਰ /ਏਂਦੇ ਹਨ:.. 



ਨਾਨਕ, ਬਿਨੁ (ਕੈਨ) _ ਨਾਵੈ(ਨਾਫੋ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ 

_ ਸੁਖੁ(#੩) ਵਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥ 

ਅਨੰਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਸੀ - 
2੯੦ 
੨੨ 1 

੨੧੧੬ 

ਚ 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਦੁਖੁ (੬੩) 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ਼ 

.--ਹ./ ਨਾਨਕ/ (65)? ਨਨ ਤੱ /ਨਨਾਂ ਨਭਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ 2, ਕਐਉਐ (ਓਠ. ੭%%) ਨਨ ਦੇ ਨੁੱਖੇ 
ਨੂੰ. /ਫੈਲਾਰ /ਇੰਦੋ ਹਨ? 

` ਮਭ (#/ਹੈਲਾ ੩(ਤੰਜਾ?_॥ 

ਗੁਰਿ(ਨਰ) ਪੂਰੈ, __ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਨ? ਦਿੜਾਇਆ, (/ੜੁਗਆਆ) 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

ਤਿਨਿ, (ਤਨੁ? ਵਿਚਹੁ (/ਵਚਨੁ? ਭਰਮੁ (ਭਰਮ) ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _-_ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ, ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

੯ 

੧ 

...(ਉਨੂਹਾਂ ਨੂ? ਭਰਨ ਅਤਗੁਰੂ' ਨੰ ਗੰਰ-ਨਾ# ,ਉੜੂ ਕਰਵਾ /ਇੱਤਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ /ਫੋਲ” 
(ਨਭ) ਭਰਨ-ਡਲਲੈ ਦੂਰ ਕਰ /ਏਤ ਹਨ:.. 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ 

ਕਰਿ(ਕਰ) ਚਾਨਣੁ , (ਚਾਨਣ? ਮਗੁ(ਨਗ) 

ਕਰਕੇ . ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਥ, ਮਾਰਗ 

ਕੀਰਤਿ।%ਰਤ? ਗਾਈ, 

ਕੀਰਤੀ, ਉਸਤਤੀ __ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ 

ਦਿਖਾਇਆ ॥ 

ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ 

_.(ਓਗ) ਰਾਨ-ਨਮ' ਅਤੇ ਗੰਰੇ-ਲਸ਼ ਦਾ ਨਾਏਨ' ਕਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਲਤਗਨੂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ' ਆਤਨਾਆ' ਟਾ)? ਜਾਨਣ 

ਕਰਕ (ਜਾੰਦਨ-ਸ਼ਫਰ ਭਲ?) ਰੱਲੀ-ਰਾਹ /£ਇਖਾਉਦਾ ਹੈ... 

ਹਉਸੈ(ਹਉੰਨੰ) ___ ਮਾਰਿ,(ਆਗ) ਏਕ 
ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ 

ਅੰਤਰਿ (ਅਤਰ) ਨਾਮੁ (ਨਨ) 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ (ਸਤਿ) ਨਾਮ 

ਲਿਵ ਲਾਗੀ 

ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 

ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ 



..- (ਓਹ ਆਪਣ?) ਉਸੀ ਨੂੱ` ਆਰ ਕੰ /ਏੱਕ' (ਵਾਗਗੁਰ? ਨਾਲ /ਹਆਨ ਲੱੜ ਲਟ ਹਨ, ਅਤੇ (ਆਪਣ) 

ਅਤਰਹਕਰਣ /ਵੈਚ (ਸਤ) ਨਾ# ਦਾ ਫਾਨਾ ਕਰ ਲੱਦ ਹਨ:.. 

ਗੁਰਮਤੀ, (ਠੁਰਮਤ?). ਜਮੁ(ਜਨ? ਜੋਹਿ(ਲੱਠ? ਨ(ਨਾਂ? ਸਾਕੈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ __ ਪੋਹ, ਤਾੜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 

ਸਾਚੇ ਨਾਮਿ(ਨ%? ਸਮਾਇਆ ॥ 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਭੇਦ ਹੋਂ ਜਾਂਦੇ 

..-(/ਫਰ) #ਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਅਤ ਟੁਆਰਾ (ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ? ਮੱਤ ਦਾ ਫੈਲ਼ਤਾ ਉਨਹਾਂ ਵੱਲ ਫੇਸ ਨਗੀੰੱ 

ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਨਠੰ' ਸਕਣਾ, ਨਉਕ ਉਹ ਸ਼ਣਾ-ਯੰਭੈਰ' (ਪ੍ਰਡੂ? ਨਾ /ਵੋਚਾ ਅਭੰਣ ਹੱਲੇ ਗੰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ... ੍ 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਆਪੇ ਆਪਿ(ਆ੦) ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ, 
ਸਾਰੇ __ ਆਪ ਖ਼ੁਦ __ ਵਰਤ ਰਿਹਾ,ਵਿਚਰਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ 

ਜੌ __ ਭਾਵੈ ਸੋ ____- ___ ਨਾਇ(ਨਾ£? ਲਾਇਆ ॥ ਰ੍ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਵਿਚ __ ਲਗਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ 

--./ਸਰਨੀਣਹਾਰਾ ਕਾਰਤਾ-&ਰ# #ਦ' ਆ ਗੀ ਨਾਠੇ ਆਲ /ਏਲਰ /ਠਹਾ 2, ਅਤੇ /ਨ' ਨੂੰ ਉਹ ਝਾਹੁੰਦਾ ਨੰ, 

ਓਸ ਨੂੰ (ਆਪਣ) ਨ%' /ਫੈਚ _ਲੱੜ` ਲੰਦਾ ਰੈ... 

ਜਨ ____ ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ? ਨਾਮੁ(ਨਾ%? ਲਏ __ਤਾਤ? ਜੀਵੈ, 
ਦਾਸ _ਨਾਨਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਲਵੇ ਤਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ 

ਬਿਨ (ਐਨ? ਨਾਵੈ (ਨਾਵ) ਖਿਨੁ /#ਨ) . __- ਮਰਿ(ਮਰ) ਜਾਇਆ ॥੨॥ 
ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਛਿਨਾ, ਪਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾੰ . 

... ਦਲ ਨਾਨਕ/ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ? ਨਆ' (/ਲੈਮਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਂ ਹੰ, (ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਦੋ? ਨਾ ਤੱ” /ਨਨਾਂ 
(7? ਕੈਨ ਪਲ /ਵੋਚ ਨੰ (ਆਤਮਕ #ਤ)? #ਰ` ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ/ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ ਰ੍ 
ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ (ਹਰ) ਦੀਬਾਣ ਸਿਉ ,(ਨ£? 
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ਸਭਨੀ ਦੀਬਾਣੀ ਰ੍ ਮਿਲਿਆ ॥ ਸੋ 

ਉਹ 

ਸੰ. ਅਨਾਲ ਨਰ%' ਏ ਦਰਲਾਰ /ਵਰ' ///ਲਿਆ” ਹੈ, ਭਾਵ /ਨੈਨ ਨੂੰ ਵ/ਹ੍ਗਿਣੂ ਦੇ ਦਰਲਾਰ /ਵਲ 

ਆਟਰਾ-,#ਤਕਾਰ' ਪਰਾਪਤ ਕਰਹ /ਨੈਆ' 2, ਓਸ ਨੰ (82) ਨੱਨਾਰ ਦੋ? ਸੜ ਏਰਲਾਰਾੰ /ਵੇਲ` ਫੀ ਆਣ-/ਇੱਸ਼ਤ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਂ 2... ਰ 

ਜਿਥੈ ਓਹੁ (6੦) _ ਜਾਇ, _ ਤਿਥੈ __ਓਹੁ(ਓ੦) ਸੁਰਖਰੂ, `___ 
ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ___ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ 

ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 

ਉਸ ਕੈ ਮੁਹਿ(ਨ੦) ਡਿਠੈ, _ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ॥ 

ਉਹ _ਦੇ ਮੁੰਹ ਦੇਖਿਆਂ _ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਤਰ ਗਏ ਦ ਦੱ 

_...(%ਨੈਹਾ ਮਨੁੱਠ? ਨੱਤ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-/8ੈਤ ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਛਾ /ਨੈਹਰਾ ਛੋਲਟਆਂ ਹ, 
ਭਾਵ ਉਸ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਗਇਆਂ ਹੀ ਸਭ ੦ (ਨੱਸਾਰ ਆਗਰ' 2? ਆਰ ਹੈ ਲਾਂਏੇ ਹਨ:.. 

ਓਸੁ(ਠਨ) ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਨਾਮੁ(ਨਾਸ) ਰ੍ ਨਿਧਾਨੁ (/ਨੋਧਾਨ) ਹੈ, 

ਉਹਦੇ . _ ਅੰਦਰ `_ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਨਾਮੇ ਪਰਵਰਿਆ ॥ 

(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਤੋ ਹੀ ੬੨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆਂ 

.-ਓੰਸ' ਦੇ (/ਹੈਰਦੋ? ਅੰਦਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਨ ਦੀ (ਲੰਦਗਾੰ ਦਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨ. ਅਤੇ /ਏਨ ਨ ਦੇ #ਫ਼ਾਨੇ ਤੱ 

ਗੀ ਓੰਹ` ਸ਼ਰੇਸਠ' ਭਾਵ ਆਟਰ-ਸੱਤਕਾਰ ਵਾਲਾ _ਲਛਟਆ 2... 

ਨਾਉਂ (ਨਾਂ? ਰ ਪੂਜੀਐ, ਨਾਉ।ਨਾ? ਮੰਨੀਐ, (ਅਨ? 
(ਪ੍ਰਭ))ਨਾਂਮ `._ ਪੂਜਣਾ `_ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ 

ਨਾਇ(ਨਾ£? ` ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ _ਹਿਰਿਆ ॥ 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਸ਼, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ 

---(#ਕਾਲ £ਰਸ? ਦਾ ਨ ਗੀ ਪੂਜਣਾ ਚਾਗੰਛਾ ਨ, #ਤੇ (ਵਹਿਗੁਰੂ ਟਾ? ਨਾਨ ਨੀ #ਨਣਾ ਚਾਗੀਦਾ ਹੀ, 
ਭਾਵ ਨ%' ਤੈ /ਨੈਸ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਗੰਦਾ 2. (ਕਰਤਾ ੦8) ਟੇ ਨ#' ਦੁਆਰਾ (ਜੰਫ ਦੋ? ਨਾਨ ੫ ਨਸ਼ਟ 

ਹੈ ਲਾਂਟੈ ਹਨ:.. 



ਜਿਨੀ(ਨ੍ਨ? ਨਾਮੁ(ਨਾਨ) ਧਿਆਇਆ, ਇਕ ਮਨਿ(ਮਨ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਖ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਇਕਾਗਰ ਮਨ 

ਇਕ ਚਿਤਿ,(#ਤ) ਸੇ ਅਸਥਿਰੁ(ਅਸ਼#ਨ) _ਜਗਿ(ਜਨ? ਰਹਿਆ॥੧੧॥ 
ਇਕਾਗਰ __ ਚਿੱਤ ਉਹ __ ਸਥਿਰ, ਅਡੋਲ ਜਗਤ ਵਿਚ _____ ਰਹਿੰਦੇ __ 

ਸੀ ਰਮ ਦਰ 
#ੱਸ਼ਾਰ' 2 ਅਗ਼ਤਰ` ਹੈ ਲਾਂਟੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਸਰ ਗਹਂਦੇ ਹਨ/ 

_ਸਲੌਕ, ਮ2(/ਹੈਲਾ) ੩(ਤਜ)? ॥ _ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ, 
ਰੂਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਰਾਧੀਏ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿਂ(ਸ਼ਟਨ)? ___ ਸੁਭਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿਰਯਤਨ 

ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਉੰਪਦਸ਼ ਰਾਟ) ਸਹਜਾ-ਨੁਭਾ; ਭਾਵ ਆਤਨ/ਕਾ-ਅਡੱਲਤਾ ਰਾਠਨ ਫੂਹਾਨ? ਰੱਸ਼ਨਨ ਦੌਣਾ ਰ 
ਦਾਲ, ੪ਰਮਆਾਤਆਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਗੰਦਾੰਂ ਹੈ... 

ਆਤਮੇ ਨੋ, (ਨ? _ ਆਤਮੇ ਦੀ ਰ `__ ਪ੍ਰਤੀਤਿ(ਪੁਤਤਿ? ਹੋਇ, ` 

ਰੂਹ ਨੂੰ _` ਰੂਰ ਸੰਬੰਧਕ ਸੋਝੀ, ਬੋਧ ਹੋਂ ਜਾਵੇ 

ਤਾ(ਤਾ? ਘਰ `. ਹੀ __ ਪਰਚਾ ਪਾਇ॥ 

ਤਦ (ਨਿੱਜ) ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਚਾਣ, ਵਾਕਫ਼ੀ _ ਪੈ ਜਾਂਦੀ _ 

ਕਤ ਨੰਟ-ਅਤਜਾ ਨੂ ਪਫਰ=ਅਤਸਾ ਲੀ ਹਸ ਤਾਂ (ਓਟ) ਖਰ # ਗੰ ਅਕਲ ਪਰਸ ਲੀ 
ਘੋਰਾਣ ਤੌਂ ਕਾਂ ਹੈ... ਰ੍ 

ਆਤਮਾ ਅਡੌਲੂ,(ਅਡੱਲ)? ___ ਨ(ਨ? ਡੌਲਈ, 

ਗੁਰ 'ਕੈ ਭਾਇ ੩ ਸੁਭਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਿਆਰ ____ ਸੁਭਾਵਿਕ 
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..-ਨ49 ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੁਭ0ਵਕ' ਨੰ ਪ੍ਰਤਿ ਹੌਣ ਕਰਕ (ਜੰਵ) ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਡੱਲ ਹੋਂ ਨਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਕਦ 
#ਕਾਂ-ਡੱਲੋ ਨਹਾੰ' ਖਾਂ... 

ਗੁਰ ਰ੍ ਵਿਣੁ, (/ਫੈਣ) ਸਹਜੁ (ਨਨਨ) ਨ।ਨਾਂ? ਆਵਈ, 

ਲੋਭੁ (ਲੰਡ) ਮੈਲੁ (ਮਨ? __ਨ(ਨ? ਵਿਚਹੁ (/ਵੈਹਲਾ? ਜਾਇ॥ 

.--ਨ3ਗੁਰੂ' (ਦੀ ਭਰਨ) ਤੱ” /ਝਨਾਂ (ਲੰਫਨ /€ਲ) ਸਹਿਜ ਨਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ (/ਹਰਦ? /ਵਲ? 

(ਨ7ਇਆਫ) ਲਾਲਰਾ ਈਂ ਸੰਲ' ਦੂਰ ਨਗ ਹਾਇ... 

ਖਿਨੁ (/8ਨ) ਪਲੂ, (ਪਲ? __ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨਆ? ਮਨਿ।ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਛਿਨ __ ਘੜੀ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ 

ਸਭ ਰ੍ ਅਠਸਠਿ(ਅਠਸ਼ਠ? ਸੇ ਨਾਇ।ਨੁਾ£) ॥ 

--ਓਕ ਖੜੀ-ਪਲ ਲੀ ਜਂ ਅਕਾਗ ਪਰਮ ਫਾਂ ਉਦੇ ਭਵਨ ਜਾਵੋ ਤਾਂ (ਨਮ?) ਅਨਹਨ ਤਸ਼ਿਾਂ 

ਦਾ /£ਸ਼ਨਾਨ ਕਰ /ਲਿਅਨ... 

ਸਚੋ, | ਮੈਲੁ (ਮਲ) _ਨ(ਨ$ ਲਗਈ, 

ਮਲੂ(#ਲ) ਰ ਲਾਗੈ, _ ___ਭਾਇ॥ 

..-ਸਤ-ਨਾਨ /ਵੈਲ (ਨੂੜ ਹੱਲੇ ਨੂੰ #7ਣਆਦਾਂ /ਵੋਕਾਰਾਂ ਏ?? ਨਲ ਨਗ ਨਗਦ), ਪਗ, ਕਾ 
(ਨੰਸਾਗਾਂ /ਏਕਾਰਾਂ ਠ$) ਮੰਨ ਚਭੜਾ ਜ਼ਾਂਟੀ ਹ... 

__ ਧੋਤੀ ਮੂਲਿ/ਲ/ ਨ(ਨ? ਉਤਰੈ, 
ਧੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ, ਲੱਥਦੀ 

ਜੈ. ਅਠਸਠਿ(ਅਠਨਠ? ਤੀਰਥ ਨਾਇ।ਨੁ22)॥ ` 



..../ਇਹ ਸਗਆਵਾ /ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੌਲ) ਧੰਣ ਨਾਲ /ਭੈਲਕੁਲ ਨਗ ਉੱਤਰਟ). ਭਾਵੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੰ 
/ਏਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫੀ (ਕਈਂ /ਏਸ' ਸੰਲ ਨੂੱ` ਹੱਡ ਦਾ ਯਤਨ ਕਗੋ)... 

ਮਨਮੁਖ __ ਕਰਮ ਕਰੇ `____ ਅਹੰਕਾਰੀ, 
ਮਨਮਤੀਆ, ਬੇਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ _ 

ਸਭੁ (ਸਭ) ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ (ਦਲ) ਕਮਾਇ॥ 

ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

.--ਮੰਨਨੁਖ' (ਸਤਗੁਰ ਤੱ ਬੰਨੁੱ ਹੰਕੈਂ ਸਣਾ) ਹੰਕਾਰ-ਡਰੇਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਨਟਕਾ ਕਰਣਾ ਗਦਾ ਹੌ, ਏਸ਼ਾ ਲਈਂ , 
ਓਹ (ਜੀਵਨ ਭਰ? ਸਭਾ ਦੱ ਨੰ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨੀ. ਰ 

ਨਾਨਕ, _ ਮੈਲਾ _ ਉਜਲੁ(ਉਜ਼ਲ) ਤਾ(ਤਾ? ਥੀਐ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਮਲੀਨ _ __ ਨਿਰਮਲ, ਸਵੱਛ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਜਾ(ਜਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) ਮਾਹਿ(ਮਾ? ਸਮਾਇ॥੧॥ 
ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਤਹ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ 

...ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ (ਮਇਆ ਦੇ /ਫੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ)? #ਲਨ ਗਇਆ ਲਾੱਵ, /ਨੋਰਮ਼ਲ ਉੱਦ' ਗੰ ਨੁੰ ਹੰ, ਲਾਟ 

ਨਾਗਰਾ /ਟੈਰਾ (ਨਾਰ-ਸ਼ਲਟ' ਰਾਠੰ? ਅਭੰਦ' ਹੱ ਜਾਣ / 

ਮ੧।ਮਨਟਲਾ) . __ ੩(ਤੀਜਾ) ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਮਨਮੁਖੁ (ਮਨਨੁਓ? ਲੋਕ (ਲੱਕ? ਸਮਝਾਈਐ, 

ਮਨਮੱਤੀਏ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ 

ਕਦਹੁ (ਕਦਹਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਰਤ ਜਾਇ॥ 
ਕਦੋੱ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ __ ਜਾ ਸਕਦਾ 

:--(9/5ਗੁਰੂ ਤੱ ਝੰਨੁੱ੪? #ਆਨਸੱਤੀਲੇ /ਵਅਕਤਾ ਨੂ” ਲੇ #ਮਡਾਉਣ ਟਾ ਯਤਨ ਕਗੰਣੈ ਤ$ ਇਸ ਨੂ” ਕਦੇ 
ਨਨੜਆ7ਜਣਆ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਦੋ ਨਠੀ?.. 

_ ਮਨਮੁਖੁ(#ਨਮ੨੭ __ਰਲਾਇਆ __ ਨਾਂ _ ਰਲੈ, ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ।ਨਰਤ) __ ਫਿਰਾਇ॥ 
ਮਨਮੱਤੀਆ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀ _ਰਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ _ ਕਿਰਤ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
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...ਨਨਨੁੱ#' ਨੂੱ` ਨੰ ((ਨੋਨਨਲ #ਨਾਉਂਣ ਲਈਂ ਹੁਰਨੁੱਆਾਂ /ਵੂਲ ਦ2 ਰਲਾਂਣ ਟਾ ਯਤਨ ਕਗੀਲੈ ਤਾ; ਉਹ 
ਉਰ /ਵੇਚ ਰਲਣਾ ਨਹ; ਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਤ-ਕਰਮ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘਆੰਗੀ /ਵੇਲ /#ਆ ਹ/ਇਆ 
/ਫੇਰਦਾ” ਰ/ਹਾਂਦਾ ਹੰ... ਰ੍ 

_ਲਿਵ ਧਾਤੁ (ਧਾਤ) ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ, (67 

ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ॥ 

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 

... (ਸੰਸਾਰ /ਫੋਲ ਜੀੰਫਨ ਝਸ਼ਰ ਕਰਨ ਏ ਕੰਵਲ) ਦੱ ਨੀਂ ਮਰਨ ਹਨ, /2ਕ ੪ਰਸ਼ੌਸ਼ਰ /ਫਰ /ਨੋਆਨ' ਲੱਤਨ' 
ਣਾ ਅਤੇ ਝੂਨਰਾ ਆਇਆ /ਓਲ ਆਨ ਜਤਨ ਵਾ? (ਪਰ ਮਨਨੁੰਝ' /ਵੈਲਾਰਾ ਤਾਂ ਵਹੰਹਗੁਰੂ ? ਹਕ /ਵੇਚਾ 

ਗੰ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਰੈ... 

ਗੁਰਮੂਖਿ,(ਨੁਰ੍੦? ਆਪਣਾ ਮਨੁ (ਮਨ? ਮਾਰਿਆ, 
ਗੁਰਮੁੱਖ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਰ ਚਿੱਤ ਮਾਰ ਲਿਆ 

ਸਬਦਿ(ਸ਼ਬਟ) ਕਸਵਟੀ ਰ _ਲਾਇ॥ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਨਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਕਸੌਟੀ, ਲਗਾਕੇ 

...ਡੁਰਨੱਓ ਨੰ (ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨਨੁੱਛਤਾ ਰਾਗੀ? ਕੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸ਼ਵੱਟਾਂ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨ ਆਰ /ਲਆ 

ਹੈ, ਭਾਵ' /ਵੈਕਾਰਾਂ ਵਲ ਹਟਾ ਕੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ /ਏਚ ਕਰ /ਨਆ ਹੈ... 

ਮਨ `ਰੀ - ____ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਝਗੜਾ, 

ਮਨ ਹੀ : _ਠਾਲਿ(ਨਾਲ) ਸਥ, 

ਮਨ ਹੀ _ਮੰਭਿਨ£) ਸਮਾਇ॥ ਰ 

ਹਲ ਨਾ ਪਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਭ ਚ ਨਾਂ &ਸ ਝਗੜੇ 
ਦਾ ਡੋਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ; ਹਿਤ ਦਰਿ 
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ਮਨੁ(ਮਨ) ਜੋ ਇਛੇ, `` ਸੈਂ ਲਹੈ , 
ਚਿੱਤ __ਜਿਹੜ ਕੁਝ ਲੋਚਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

_ ਸਚੈ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਕਟ? ਸੁਭਾਇ॥ _ 

ਸੱਤ-ਸਰੂਪ (ਗੁਰ)ਸ਼ਬਦ ਦੀ __ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ 

--.(/ਡੋਵੇ? ਸੱਤਾ-ਸ੍ਰੂਘ, ਗੁਰ-ਸ਼ਝਣ. ਲੀ ਪੂਤ ਰੰ (/ਨੈਰਮਲ ਹਏਆ #ਨ) ਨੇਂ ਫੀ ਾਹੁਇਾ ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਾਰ ਡੰਦਾ ਹੈ... 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ____ ਨਾਮੁੰ(ਨ? ਸਦ ਭੁੱਚੀਐ, 
ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ - __ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛਕੀਏ 

ਗੁਰਮੂਖਿ(ਨਰਨਕ? ` ਕਾਰ _ ਕਮਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ _ ਕਮਾ.ਕੇ, ਕਰ ਕੇ 

_..8/ ਭਾਣ0) #ਤਗੁਰੂ ਲੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਗਨ ਕਰਨ ਕਰਕ ਸਦਾ (ਅਮਰ ਕਰ ਠੋਣ ਵਾਲ਼ਾ? ਨਾਮ-ਅਆੀਮਤ 

ਛਕਣਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ... 

ਵਿਣੁ (/ਵਣ) ਮਨੈ, ਜਿ(ਨ? _ ਹੋਰੀ _ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਲੁਝਣਾ, 
ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ਮਨ ਤੋੱ ਜੇਕਰ __ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗ, ਸਾਥ ਉਲਝਣਾ 

ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ(ਸਨਨ? ਗਵਾਇ॥ ਤ 
ਜਾਵੇਂਗਾ . ਜੀਵਨ (ਵਿਅਰਥ) ਗੁਆ ਕੇ 

/ਵੇਚਾ ਰੱਝੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ (ਨਨੁੱਸਾ? ਜੀਵਨ (/ਵਐਰਲ)? ਨੁਆਝ' ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਠਿ(ਮਨਹਨ) ਹਾਰਿਆ, 

ਮਨਮੱਤੀਆ, ਬੇਮੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਰੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ 

_ ਕੂੜ (ਭੁੜ7 ਕੁਸਤੁ(ਕਅ੭) ________ ਕਮਾਇ॥ 
ਝੂਠ ਕਪਟ - ਕਮਾ ਕੇ 

..(ਸਓਗੁਰੂ` ਤੱ ੩899, #ਨਮੰਤੀਆ, ਮਨ ਲਾਂ ,ਉੱਟ ਕਰਕ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਕਰਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਗੋਆ; 

(ਲੰਦਨ ਦੀ ਭਾ) ਫਾਫ' ਸਾਂ ਰੈ.. 
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_ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨ੍(%ਨ) ਜਿਣੇ, 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਸੇਤੀ `. ਲਿਵ ` ਲਾਇ॥ 

_ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਸੰਗ ______ ਧਿਆਨ _ __ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

..ਤੰਗੁਰੂ ਦੀ ,ਕਰਪਾ ਰਾਠ. ਵਹ ਨਗ,,ਪਆਨ'ਸੰਡ ਕੰ (ਭਰਨੁ'%) ਮਨ' ਨੂੰ ਨੱਤ ਲੰਦਾ ਹੈ... 

ਰ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ (ਭਰਨ) ਸਚੁ (ਸੱਦ? ਕਮਾਵੈ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! `.. - ਗੁਰਮੁੱਖ - - -. ਸੱਤਿ (ਨਾਮ) ਕਮਾਉਂਦਾ 

ਮਨਮੁਖਿ(ਮਨਨੁੱਸ? ਆਵੇ ਰ ਜਾਇ॥੨॥ 

ਮਨਮੱਤੀਆ, ਬੇਮੁੱਖ ਆਉਂਦਾ,ਜਨਮਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ 

..7 / ਨਾਨਕਾ/ ਡਾਰਮੁਂਖਾ (ਸਤਗੁਰੂ ਛਾਂ ਸ਼ਨਨੁੱਖਤਾ 672? #ੱਤਾ=-ਨਾ# ਦਾ ਕਸਾਣ/ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੀ 

_ ਅਨਲਨੱਤਆਂ ਉਰ ਤਿਨ ਵਸ ਇਕ 

` ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

_ਹਰਿ(ਹਰ) ਕੇ ਰ ਸੰਤ, ਰ੍ ਰ੍ ਸੁਣਹੁ ਰ ਜਨ ਭਾਈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ . - ਸਾਧੂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਂ ਪੁਰਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਭਰਾਵੋ 

ਹਰਿ(ਹਗ) `___ ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਕੀ ਇਕ _ ਸਾਖੀ ॥ 

_ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ __ ਦੀ ਇੱਕ _ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ 

_ ਨੇ? ਪਰਸ਼ੋੜਰ ਦੇ ਸੰਤ-ਮੁਰਸ; _ਭਰਾਵਂ? ਰਗੀ-ਰੂਪ ਸਮੰਗੁਰੂ ਦਾ /$ਕਾ /ਨਸਆ ਸਰਵਣ ਕਰ... 

ਜਿਸੁ(ਨਲ? ਧੁਰਿ(ਉਡ) ____ਭਾਗੁ£ਨਾਗ? ਹੋਵੈ ___ ਮੁਖਿ।#%) ਮਸਤਕਿ, (ਮਸਤਕ) 
ਜੀਹਦੇ (ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹੋਂ _ਕਿਸਮਤ _ ਹੁੰਦੀ ਹੈ _ ਮੁੱਖ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

_ਤਿਨਿ(ਐਨ੍ਹ) ਜਨਿ(ਜਨ?) ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥ 
ਉ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲੈਕੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ __ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਟਿਕਾ ਲਈ ਰ 

--ਸਹਾ #ੱ੪' ਅਤ #ਸ਼ਤਕਾ ਤ (ਰੱਡ)? ਟਰਗ਼ਾਹ' ,ਸ#ਤ' /ਵੇਜ (ਨਿਆਂ?) ਹੰਛਾ ਰੈ. ਨੀਂ ਪਰਲ /£ਸ਼ 

` 068%? ਣੂੰ (ਆਪਣੇ) ਐਰਦੇ # ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਕਾਂ (ਟਕਾ ਲੰਦਾ ਰੈ... 
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ਹਰਿ।ਹਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ __ ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ।(ਸ਼ਗੋਸਟ) ਉਤਮ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਲ੍ਹਾ ਉੱਤਮ 

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ(ਗਠਲੇ) ਚਾਖੀ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਚਿੱਥੀ, ਭਾਵ ਮਾਣੀ 

ਰ ...ਪਰਨਾਤਨਾ ਲੀ ਅਮਰ ਕਰ ਏੋਣ ਦਾਲਾਂ ਕਥਾ (ਅੱਤਅਤ)? ਉੱਤਸ' ਅਤੇ ਸ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤਲੁਰੂ ਦੇ (ਅਸੱਲਕ) 
ਬਲਨਾੰ ਦੁਆਰਾ ,ਨੈਰਯਤਨ ਨੰ ਉਨ ਨੂੱ` #ਹੇਆਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਨੀ... 

ਤਹ) ਭਇਆ ` ਪ੍ਰਗਾਸੁ,(ਪੁਨਨ) __ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, 

ਜਿਉ(ਨ? __ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ(ਨੰਣ) ਕਿਰਾਖੀ ॥ 

_.../2ਹ' ਅੱਪਿਤ-ਕਥਾ ਲਵੇ ਨੁਠ/#' ਏ /ਹਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ਼ਦਾੀ ਹੈ 3) ਉੱਠੇ (ਅਨਆਨ ਦਾ? ਅਸਕਾਰ ,#ਟ 

ਲਾਂਦਾ 6, ਅਤੇ (ਰੱਲੀਂ-ਨਆਨ' ਦਾ? #ਹਾਂ-ਚਾਨਣ' ਹੈਂ ਜਾਂਦਾ 2. (ਨਵੇ ਸਟ? ਨੁਰਜ਼' ਝੜਹੂਟਾ ਹੈ ਤਾੰ ਉਹ ਰਾਤਾ 

ਏ' ਹਨੂੰਰੇ ਨੂੰ #ਠ ਕੰ, #ਟਾ ਇਦਾ ਹੈ... 

ਅਦਿਸਟੁ(ਅੰਟੈਟ) ਅਗੋਚਰੁ (ਅਲੱਰਰ) __ ਅਲਖੁ (ਅਲੱਕ) ਨਿਰੰਜਨੁ , (/ਨੇਰਜਨ) 

-_ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 

ਸੋ ਦੇਖਿਆ _ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਨਨ” __ਆਖੀ(ਆ&? ॥੧੨॥ 

ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ _ 

(ਨਨ ਦੇ /ਏਸ਼ #ਹਾਂ-ਚਾਨਣ /ਵਚ) ਉਨ ਆਸ਼ਟ, ਅਨਾਚਗ, ਅਲਖ ਅਤੇ #ੈਰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 
ਦੀਟਾਰਾ /ਫਰਾ ਉਹਾ ਗੁਰਨੁਸ਼-ਲਨ' ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇਂ ਹਨ/ ਰ੍ 

ਸਲੋਕੁ , (ਸਲੰਕ) ਮ੧ (ਮਹਲਾ) ਰ੍ ੩(ਤਜਾ? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) _ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, 
ਸੱਤਗੁਰੂ ਸੇਂਵਦਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਆਪ ਦਾ 

ਸੋ _ਸਿਰੁ(ਨਰ)? ____ ਲੇਖੈ ਲਾਇ॥ _ 
ਉਹ _ ਸੀਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ _ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 
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(ਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਵਨ /€ਲ)? ਆਕਣੇ #ਤਗ਼ਰੂ ਦੀ ਸੰਢਾ ਕਰਣ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨੰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਲ 

ਨੱਥ /ਵਰਾ ਲਾਉਂਦਾ 2, ਆਖਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਠਾ ਕਰ ਛੰਦਾਂ ਹੈ... 

_ਵਿਚਹੁ(/ਵਚਹ? ਆਪੁ (ਆਠ? ਗਵਾਇ ਕੈ, 
(ਹਿਰਦੇ) ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ, ਹੰਕਾਰ ਗੁਆ, ਮਿਟਾ ਕੇ 

ਰਹਨਿ।ਗਨਨ? ਸਚਿ(ਸੱਨ? ਲਿਵ ਲਾਇ॥ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਤ(ਨਾਮ) ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ 

...(ਫਰ' ਹੁਕਮ ਅਨ ਕੇ $ਹ) ਆਪਣੇ ਅੰਟਰੱ ਅਹੰਕਾਰ /ਮਟਾ ਕ&. (#ਟਾ) ਸੱਤ-ਨ# /ਫਚ /ਨਆਨ ਲੱਤਾੰ 
ਰੱਦ ਹਨ... ਰ 

ਸਤਿਗੁਰੁ, (ਸਤਗੁਰ) ਜਿਨੀ(ਨਨੂ?? ਨ(ਨਾ? ਸੇਵਿਓ, ਰ੍ 
- ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ 

ਤਿਨਾ।ਟਨ੍ਹਾਂ) ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ(ਜਨਨ) ਗਵਾਇ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ 

--/ਜਿਨਹਾਂ (#ਨਨੁੱਖਾਂ ਨ) ਸਤਗੁਰੁ ਨੂੰ ਨਗ ਐਂਵਆ ਭਾਵ ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀ #ਨੋਐ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਸਡ? 
ਆਗਣਾ ਲੀਫਨ /ਟਅਰਲ' ਹੀ ਨਵਾ /ਲੈਆ” 2... 

ਨਾਨਕ, ਜੋ ਤਿਸੁ(/ਤਸ) ਭਾਵੈ, ਸੋ ਕਰੇ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਜਿਹੜਾ _ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ ਉਹੀ __ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਹਣਾ(ਕ/ਨਣਾ) ਕਿਛੂ ਨ(ਨਾਂ? _ ਜਾਇ॥੧॥' 
ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

.--ਹ/ ਨਾਨਕ/ #ਹੜਾ ਕੁੜ` ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ` ਲੱਗਾ ਲਗਣਾ 2. ਓਹ' ਓਹੀ ਕੁੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪਰਸ ਲੀ 

/ਏਸ ਪੰਡ ਬਾਠ ਕੁਝ ਫੀ ਆਗਿਆ? ਕਹਾ ਨਠੀੱ' ਲਾ ਸ਼ਕਦਾ/ 

$ (੭/ਓਲਾ? ਰ੍ ਤੋ।ਤਨਨਾ) ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ __ 

ਮਨ(ਮਨ? ਵੇਕਾਰੀ (€ਕਾਗੰ? __ ਵੇੜਿਆ, 

ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ 
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__ਵੇਕਾਰਾ।ਵੇਕਾਰਾਂ? ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥ 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

/ਵੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ,&/6ਆ ਹੋਇਆ (ਜੀਵ)? /ਵਕਾਗੀੰ-ਕਰ# ਨੀ ਕਸਉਂਦਾ ਨੈ... 

ਦੂਜੈ __ . ਭਾਇ, ਅਗਿਆਨੀ ਪੂਜਦੇ, 
ਦੂਸਰੇ ` ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨਹੀਣ __' ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ 

ਦਰਗਹ(ਟਰਗ/ਨ) ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥ 

(ਰੱਬੀ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਦੰਡ 

... ਊਤਾ-ਭਾਵਾ ਅਥਵਾ #ਗਆ ਦੇ ਨਹ /ਵੋਚਾ #ਓਤ; (ਆਨਗੀਣ (ਪ੍ਰਾਣ ਆ7ਏਆ ਦੀ 2) ਨੂਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 
ਗਹੇ ਹਨ; ਅਲਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੱ` ਡਰ ਰੱਲੀਂ ਦਰਗਾਹ /ਵੇਚ' /ਏਸ਼ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਲਦਾ` ਹੈ... 

ਆਤਮ ਦੇਉ `_____ ਪੂਜੀਐ, 
ਰੂਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਰਾਧੀਏ 

ਬਿਨ ਭਨ) ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) _ ਬੂਝ ਨ(ਨ? _ਪਾਇ॥ 

ਆਣ 

--- (27. ਭਲਾ ਹ/ ਭਾਈ/) ਹਾਲੀ ਣ ਾਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ? ਦੀ ਨੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਭਾਗੰਛੀ 

ਰੰ (ਪਊ? ਅਤਗੁਰੂ ਤੱ ਐਨਾਂ ,ਏਸਾ ਸੱਭ ਦੀ ਸੜ ਨੀਂ ਪਈ.. 

ਜਪੁ(ਨ? ਤਪੁ(ਤ੦? ਸੰਜਮੁ, (ਸੰਸਨ? ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ _ ਕਾ, 
ਸਿਮਰਨ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਮਰਿਯਾਦਾਂ ਹੁਕਮ,ਮਰਜ਼ੀ __ ਸਤਿਗੁਰ _ਦਾ 

ਕਰਮੀ(ਕਰ&? _ ਪਲੈ _ ਪਾਇ॥ 
ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ੍ ` ਝੋਲੀ ਵਿਚ ̀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

..#ਸਰਨ; (ਨਾਨ €?) ਨ (ਲਤਾ ਨ 726 ਨ 
ਨਾਲ ਗੀ ਰੁੰਦਾ ਰੰ/ ਪਰ /ਏਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼਼ਡ ਦਾ (ਰੱਲ? /ਹਰ ਗਾਠੰ” ਨੰ ਝੱਲ /ਵੋਡ` ਧੌਂਦਾਂ ਰੈ... 

ਨਾਨਕ; ਸੇਵਾ ___ ਸੁਰਤਿ(#ਰਤ) ਕਮਾਵਣੀ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਟਹਿਲ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
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ਜੋ ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਾਵੈ, ਸੋ ਥਾਇ(ਕਾਹਏ? ਪਾਇ॥੨॥ 

ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਉਹ ਕਬੂਲ, ਪਰਵਾਨ __ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਲਓਗੁਰ ਲ? ਟਲ; ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਲੀ ਕਾਰ ਨੁਰਤ ਨੂ (ਨੁਰ-ਸ਼ਬਦ) /ਫਚਾ ਲੱਤ ਕੇ ਕਮਾਉਂਣਾੰ 
ਡਰੀ ਟ/ ਰਕਮ (ਉਝ ਕੀ ਰਲੀ ਮਾਲਮ ਫੜੀ ਹਉ-ਨੀ ਹੱ ਝਲੀਂ ਲਗ ਨਲ ਉਹ ਨੰ` ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਦਰਗਾਨਾ /ਏਲਾ ਕਬੂਲ ਹੋਂ ਜਾਲੀ ਹੈ/ ਇੱ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਫੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ, (ਨ) ਜਪਹੁ __ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਜਿਤੁ((ਤ? ਸਦਾ __ ਸੁਖੁ(ਨੱ£? ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ(/£ਨ) ਰਾਤੀ ॥ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ __ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨਸ ਰਾਤ 

ਨਨ /ਨੈਸ਼' ਨਾਲ /ਦਨ ਰਾਤ, ਗਾਂ ਰੰ ਅਨਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹਾਂਦੀ ਹੈ... ਰ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ ,(ਨਆ? ਜਪਹੁ __ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਅਰਾਧੋ ___ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ 

ਜਿਤੁ/#ਤ) ਸਿਮਰਤ, __ਸਭਿ(ਨਭ? ਕਿਲਵਿਖ(/ਕੈਲ/ੇ&? ਪਾਪ __ ਲਹਾਤੀ ॥ ਰ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਮੇਰਿਆਂ _ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਕਰਮ _ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ 

--(7/7 ਮੌਨ #ਨ; ਗਉ-ਨਾਨ' ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਸ਼ ਨਾਲ (ਜੰਵਨ ਦੇ? ਆਨ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਕੁਕਰਨ ਲਟ 

ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ ,(ਨਨ? ਰ ਜਪਹੁ ̀ ਮਨ _ ਮੇਰੇ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਅਰਾਧੋ ਚਿੱਤ ___ਆਪਣੇਂ 

ਜਿਤੁ(#ਤ)_ ਦਾਲਦੁ(ਦਾਲਦ)? __ ਦੁਖ ਭੁਖ __ਸਭ ਲਹਿ _ ਜਾਤੀ ॥ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਦ੍ਰ , ਗਰੀਬੀ ਕਸ਼ਟ _ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ _ ਸਾਰੀ __ਉਤਰ __ ਜਾਂਦੀ 

-(ਹੈ/) ਸ਼ੋਰ ਨਨ/ ਗੰਭ-ਨਆ' ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਐਸ ਨਾਲ (ਜੰਵਨ ਦ$) ਨਗੰਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ /ਤ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 
ਸਭ /ਣ ਜਾਂਦਹ... 
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ਹਰਿ(ਹਰ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ, (ਨਨ) ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਮੁਖਿ#੩੭ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਰਕ? ਪ੍ਰੀਤਿ(ਡੰਤ) ਲਗਾਤੀ ॥ 

...(ਹ/) ਮੌਨੇ #ਨ/ ਗਰੇ-ਨਾ#' ਲੀ ਅਰਾਹ਼ਨਾ ਕਰ, /ਏਲ਼ ਨਾਲ #ਤਗਾਰ ਰਿ ਹਦ 

ਡਾਟ ,ਓਰਦ ,ਓਲ: ਰੱਕ-ਪੰਤਿ ਲੱਨ ਜਾਂਦੀ ਰੈ... 

ਜਿਤੁ।#ਤ) __ ਮੁਖਿ(;੩) __ ਭਾਂਗੁ(ਭਾਨ? _ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ(ਹਗ) ਸਾਚੈ, 
ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ___ ਕਿਸਮਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ __ ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹੋਂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਤਿਤ(ਤਤ) ਮੁਖਿ (ਨ? ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਜਪਾਤੀ ॥੧੩॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ______ ਉਸ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ` ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਰੀ ਹਰਾ-ਟਰਗਾਨਾ' ਨੰ ਕਸ਼ਮਤ #ਥਾੰ ਹੁੰਲੀੰ ਠ, ਹਗੀ ਓਸ ਏ #ਚ 

ਰਾਨੀ #ਪਣਨ ਲਨ ਸਾਇਨ ਰੀ ਰ੍ 

ਸੇਵਿਓ, 

ਸੇਵਿਆ 

ਵੀਚਾਰੁ (ਵੰਲਾਰ) ॥ 

ਸਲੋਕ, _ ਮ8 (ਅੰਨਾ? ੩(ਤਜਾ)? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ,(ਸ਼ਤਗਾਰ) ਜਿਨੀ (ਨਨ? ਨ(ਨਾ? 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ 

ਸਬਦਿ(ਲਝਦ) ਨ(ਨ? ਕੀਤੋ 

ਨਾਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰੁ ਲੀ ਸੰਢਾ ਨੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸਉਗੁਰੂ ਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈਆਂ %ਤੇ ਗੁਰਾ-ਸ਼ਝਣ ਏਾ /ਓੰਤਨ . 
ਨਹਾ ਕੰਤਾ... 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ? __ ਗਿਆਨੁ ((ਨਆਨ) __ ਨ(ਨਾਂ) 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੋਝੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ 

ਮਿਰਤਕ (ਮਰਤਕ) ਹੈ 

ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਵੇਚਨ, ਚਿੰਤਨ 

ਆਇਓਂ, 
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4... ਉਨਹਾਂ ਦੇ /ਨਰਟੇ /ਵੈਲਾ ਰੱਲੀਂ-ਨਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਲ਼ਾ ਨਗ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਓਹ ਲਗਤ' /ਵਲਾ' #ਰਦੋ ਲੀ /ਨੋਆਈੰ” 

ਹਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਲਖ(ਨਖ) ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ(ਫੌਰ) _ ਪਇਆ, 

ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਚੌਰਾਸੀ(੮੪) ਗੇੜ, ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 

ਮਰਿ(#ਰ) ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ (ਖੁਆਰ? ॥ 

ਮਰ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ __ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ੱਜਲ 

:..ਉਨੂੰ ਨੂੱ` ਚੱਰਾਨੀ ਲੱ ਨੂਨਾੰ ਟਾ ਚੱਕਰ /6ਆ ਗੰ ਗੰਹਟਾ ਨੰ, ਅਤ ਉਹ #ਰਣ-ਲੱਮਣ /ਵੋਚ ਗੰ 

ਬੰਜਿਲ-ਡੇਆਰ ਹੁੰਦੇ ਗਹਿੰਦੇ ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਲਤਗੁਰ? _ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੌ ਕਰੇ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ 

_ ਜਿਸ ਨੌਂ ਆਪਿ(ਆ&) ਕਰਾਏ ਸੋਇ॥ 
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਏ ____ ਉਹ(ਪ੍ਰਭੂ) 

.--8ਤਗਾਉ' ਦਹ ਨਵਾ, ਭਾਵ ਹੁਕਮਆ ਉਹੀ #ਨਦਾ ਹੈ ਨਨ ਨੂ` ਇਹ (ਖਰਨੰਡਰ? ਆਲ /ਏਹ' ਹੁਕਮ 

੭ਨਫਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਗੁਰ) . ਵਿਚਿ।//ਵਜ) ਨਾਮੁ(ਨਨ) ਨਿਧਾਨੁ(ਨੋਧਾਨ) __ ਹੈ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਕਰਮਿ(ਕਰਨ) ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ? ਹੋਇ॥ 

ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰ੍ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

..-(ਹ/ ਭਾਈ) ਸਤਗੁਰ /ਵੈਲ' ਤਾਂ (ਪੂਰਡੂ? ਨਾਮ ਦਾ (ਇਰਲਡ)? ਅਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨ, ਲੈ (ਰੱਲ? £ਹਰ' ਰਾਗੀ” 
ਹਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਟਾ ਠੈ... ਰ 

ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਰਤੇ, ਗੁਰ ਸਬਦ(ਸ਼ਲਦ) ਸਿਉ, (/ਨ£? 
ਸਤਿ(ਨਾਮ) ਵਿਚ __ ਰੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਤਿਨ(/ਨੁ) ਸਚੀ।ਸੱਲੰ) ਸਦਾ ਲਿਵ ਹੋ ਇ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ `_ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਦੇ 
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....#ਹੜੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਟਾ ਨਾਲ, ਗਤ-ਨਾਮ /ਵੋਚ' ਰੰਨ ਠੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਵ ਹਨੌ਼ਾਂ ਗੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵ 
#ਤ-ਨਰੂਪ ਹੱਦਾਂ ਹੈ ਅਲਵਾ ਉਹ' /ਨੈਰੰਤਰ ਕੁਰ-ਸ਼ਝਣ' ਦੋ /ਟਕਾਉਂ /ਵਲ' ਗਹਿੰਟੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੌ ਮੇਲੇ ਨ(ਨ?$ `_ ਵਿਛੁੜੈ, 

ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਜਿਹੜੇ ਨੂ ਮੇਲ ਦੇਵੇ __ ਨਹੀਂ __ ਵਿੱਛੜਦਾ, ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ 

ਸਹਜਿ(ਅਹੇਜ) ਸਮਾਵੈ __ ੍ ਸੋਇ॥੧॥ 
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 

6 ਨਾਨਕ; ਨ ਨੂੱ` ਵਹਿ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਮੋਲ' ਲੰਦਾ 2. ਓਹ' ਰੇ ਕਟੀ ਘਰਲੈਲਰ' ਤੱ ਛੜਟਾ 
ਨਗੀੱ/ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈਂ ਆਤਮਕ ਟਕਾ ਵਾਲ, ,ਰਰ੍ਨਣ-ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ /ਵੈਰ' ਅਭੋਟ' 7 ਜਾਂਟਾ 2... 

ਮ$(ਅਨੇਲਾ? ___` ੩(ਤਜ੭ ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸੋ ਭਗਉਤੀ, ਰ੍ ਜੁਂ।ਜ) ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ ॥ 
ਉਹੀ __ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ, ਜੋ ਨੱਚ-ਕੁੱਦ __ਉਹੀ _____ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ 

ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਹ/ ਭਾਣ?/ ਹਾੰ ਅਰਥਾਂ /ਫੈਲ) ਆ ਦਾ 

ਹੀ... 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ, ਆਪੁ(ਆ੦) ਪਛਾਣੈ ॥ 

3 #ਤਗੁਰੂ ਦੀ #ਹਰ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆ ਦੀ ੫/6ਜ਼ਾਣ ਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ... 

ਧਾਵਤੁ (ਧਾਵਤ? ਰਾਖੈ, ੍ ਇਕਤੁ (/£ਕਤ)? ___ਘਰਿ(੫ਰ). - ਆੜੈ॥ 
ਧਾਉਂਦੇ, ਭੱਜਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ __ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 

ਉਹ (/ਵੈਕਾਰਾਂ ਫਲ) ਟੱੜਲੋ, ਭਟਕਦੇ (ਮਨ ਨੂੰ) ਭੱਜਣ ਰੱਕਾ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕ (ਪਰਨਸਰਾ ਨੂੰ ਆਧਣੇ 

/ਉਰਦੋ ਰੂਪ?) /ਨੈੱਜ-ਘਰ /ਵਚਾ ਲੰ ਆਉਂਟਾ ਰੈ... 

ਜੀਵਤ (ਜੰਵਤ) ਮਰੈ, _ਹਰਿ(ਹਰ) _ਨਾਮੁ(ਨ%? ਵਖਾਣੈ ॥ ਰ੍ [ਦਾ 

ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਭੂ ਨਾਮੇ . ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ , ਵੱ 
ਆ) 
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... ਉਹ ਆਪਣਾਂ /#ੰਟਲੰ ਲਾ #ਉਨਆਂ ਹੀ (ਹਉਨੈ ਅਤੇ #ਇਆਦਾੀ /੬ਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਮਨ` ਨੂੰ ਤੰੜ ਕੰ) ਮਰ 
ਲਾਣਾ ਹ, #ਤੇ ਸਦਾ ਫਾ/ਹਗਾਰ-ਨਾ# ਛਾ ਗੀ ਉਲਾਰਣ ਕਰਣਾ ਗਹੰਟਾ ਹੈ... 

ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ, £ ਉਤਮੁ(,6ਤਨ? ਹੋਇ॥ 

ਅਜਿਹਾ ਭਗਤੀਆ-ਸਾਧਕ ___ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

... (ਨਹਾ ਅਰਥਾਂ /ਵੈਲ) ਅਨਿਹਾ ਭਗਤੀਆ=ਨਾਹਕ ਨੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੁੱਟਾ ਹੰ/... 

ਨਾਨਕ, ਸਚਿ(ਸੱਠ? ਰੇ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਇ॥੨॥ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਦਾ ਸਥਿਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ _- ਉਹ _ 

<-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (/ਛਰ' ਅਨੇਹਾ ਭਗਉਤੀ ਹਨੋਸਾਂ ਲਣ) ਸਣਾ-ਸਓਰ' (ਵਗੰਹਿਗੁਨੂ? /ਦਲ ਅਭੰਦ' ਹੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ 

ਮ੬ (ਮਹਿਲਾ) ਤੋ(ਤੰਜਾ? ॥ 

ਅੰਤਰਿ(ਅਤਰ) ਕਪਟੁ ,(ਕਖਟ) ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ ॥ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਧੋਖ਼ਾ,ਛਲ, ਫਰੇਬ ਭਗਤੀਆ-ਸਾਧ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(/ਨੈਸ ਦੋ) ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਲ' ਤਾਂ ਛਲ ਅਤੇ ਛਰੰਝ (ਡ/ਰਆ /#%? ਹੈ ੫ਰ' ਝਾਹਰੰ ਓਹ (ਸ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟਾ? 

ਭਾਗਾਤਨਆ-ਸਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ... 

ਪਾਖੰਡਿ,(੫੦੪ਡ੭ __ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ (ਪਾਰਕ੍ਹਨ? ਕਦੇ ਨ(ਨ? ਪਾਏ ॥ 

ਦਿਖਾਵਾ, ਦੰਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਰ ਕਦੀ ਵੀ _ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 

4-./ਟੰਫ. ਓਹ ਭੀ? ਨ ਤਿਹ ਬੀ ਉਹ 
ਕਾਰ #ਕਟਾ... 

ਪਰ ਨਿੰਦਾ _____ . ਕਰੇ, _ ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਨ? ਮਲੂ,ਮਲ? ਲਾਏ ॥ 
ਪਰਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ __ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ __ ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ ਲਾਉਂਦਾ 

.-(ਓਹ) ਟੁਸ਼ਾਰਆਂ ਦੀ ,ਨਇਆ' ਕਰਣਾ ਨਨ ਨ (/ਏਦੇ” ਪਰਾਈ ,ਨੈੱਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ) 

ਅੰਤਹਕਰਣ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜੰਤ ਲੰਦਾ ਹੈ... 

| ਬਾਹਰਿ (ਬਾਹ) ਮਲੁ (ਮਲ? ਧੋਵੈ, 
_ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ ਧੋਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰੇ 
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ਮਨ ਕੀ ਜੂਠਿ,ਜੂਠ? __ਨ(ਨ? ਜਾਏ ॥ 
ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ 

..-(ਭਾਵੇ' ਓਹ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ?) /ਏਸ਼ਨਾਨ ਆਹਇਕਾ ਕਰਕੇ ਭਾਹਰਲਾੀ ਸੌਲ ਨੂੰ` (/ਕੈਨਾਂ €? ਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰ, (੪ਰ /ਏਸ਼ ਨਾਲ, /ਨੈਰਦੇ ਟ) ਅਮਾਵੈਤੂਤਾ ਨਹੀੰ ਲਾ ਸਕਈ?... 

ਸਤਸੰਗਤਿ(ਲਤਨੰਨਤ) ਸਿਉ, (ਨਉ? ` ਬਾਦੁ(ਭਾਦ) ਰ੍ ____ਰਚਾਏ ॥ 
ਸੱਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਵਿਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ 

-.. (6) #ਤਸਗਤ ਨਾਲ ਭਲੜਾ-#ਲ਼ੋੜਾ ਕਰਟਾ 2... 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨਨ) ਦੁਖੀਆ, _ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਾਏ ॥ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖੀ ਦੈਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾ ਕੇ, ਲੱਗ ਕੇ 

ਆ 

-.-(ਉਹ ਸਮਝ?) ਦੂੰਤਾ-ਭਾਵ, ਅਥਵਾ #ਗਟਆ ਦੋ ਪ੍ਰੰਮ /ਵਰ ਲੱਗਾ ਕੇ, ,ਨੈਂਤ /ਏਹਾੜੇ ਟੁੱਘੀੰ ਗੰ ਗੰਹਿੰਟਾ ਨੰ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ (ਨਾਸ? `ਨ(ਨ? ਚੇਤੈ, 

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 

੦-(ਓ6) ਹਰਾ-ਨ# ਨਹੀ ਲੌੰਤਦਾ ਭਾਵ /ਨਮਆਰਦਾ, (੪) ਲਹੁਤ ਸਾਰੇ /ਵੇਥਾਵੈ ਦੇ ਫੱਕਟ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, 

ਕਰਦਾ ਗਹੰਟਾ ਹੈ... ਹੀ 

ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਸੁ ਮੋਟਣਾ ਨ(ਨਾ? ਜਾਏ ॥ 

ਪੂਰਬਲਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ __ ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 

..-ਨਨਲਲੰ (ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ? /ਨ/ਸਆ ਹੋਇਆ /#ਟਹਏਆ ਨਠਾੀ' ਜਲਾ ਸਕਛ... 

ਨਾਨਕ, ਬਿਨੁ /ਏਨ? ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਨੁਰ? ਸੇਵੇ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਬਿਨਾਂ, ਬਗੈਰ ___ ਸਤਿਗੁਰੂ ___ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਮੌਖੁ ਨਨ? ਰ੍ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਮੁਕਤੀ ` ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
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...ਨੰ/ ਨਾਨਕਾ/ ਅਓਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਢਾ ਕਰਨ; ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੌ ਉਨ (#72ਆਦਾੀ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੋ #ਹਨਾਂ 
3? #ਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗ ਕੰਤ ਜਾ ਸਕਲਾ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਜਿਨੀ।ਨਨੂ) ਦਾ ਕਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਧਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ 

= ਸੇ ਕੜਿ(ਕੜ? ਨ(ਨਾਂ? ਸਵਾਹੀ ॥ 

ਉਹ ਕ੍ਰਿਝ ਕ੍ਰਿਝ ਕੇ, ਤਪ ਤਪਕੇ __ ਨਹੀਂ __ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੇ 

#ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਤਿੰ ਹੀ ਇਨ ਤਿਸ 
ਕ, ਤ੧' ਤ੫' ਕੰ ਸੁਆਹ ਨਹੀੰ” ਹੁਈ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ) ਜਿਨੀ।/ਨੈਨੂ?) ਧਿਆਇਆ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਧਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ 

ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ(/ਤੁਪਤ) ਰ੍ __ ਅਘਾਹੀ(ਅਘਾਗੰ? ॥ 

...ਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਅੱਤਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲੰਤਾੰ ਠ. ਰਿ #ਗਾੀਂ ਤਰਹਾਂ ਗੱਲ 
ਰਈ, ,#ਤੁੜਟ ਗਹਂਦੈ ਹਨ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਸਤਗੁਰ? ਜਿਨੀ।ਨੈਨੂ?) ਰਿ 

| ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ੍ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ _ ਅਰਾਧਿਆ 

ਤਿਨ।/ਤਨੂ? ` ਜਮ `ਡਰੁ(ਡਰ/ _`___ਨਾਹੀ(ਨਾਗੰ? ॥ 

` ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ____ ਮੌਤਦੇਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੈਅ ਨਹੀਂ 

--.ਜਨੂਹਾਂ ਨ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਤ ਹੰ, ਭਾਵ ਭੰਗ ਕਤ ਹ. ਉਹ ਡੱਕ ਛਾ ਡਰ ਨੀਂ 
(/ਇਆਪਦਾ?... 

ਜਿਨ(#ਨ/ ਕਉ ਰੋਆ ਕਾਲੂ /ਐਪਾਲ? ਹਰਿ, (ਰਗ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ __- ` ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਇਆਲ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

6,4੬0 ॥, ੧੫੪ ੩੨੮. ਅਗ  ਆ॥ -।੧. 
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ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ(ਨਤਕੁਰ)? __ ਪੈਰੀ(ਪੰਗ) ਪਾਹੀ(ਪਾਠੰ? ॥ 

ਉਹ __ ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

.../ਸ਼ੰਨੂ ਉਤ ੪ਰਸ਼ੈਸ਼ਰ /ਹਰਵਾਨ ਹੋਂ ਲਾਂਟਾ ਹੈ, ਨ ਰਿ ਭਾਵ' ਕੁਰ-ਸ਼ਲਦਾ 

ਦੇ ਰਕਮ /ਟੇਲ ਆਘਣਾ ਜੰਫਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਇੱਟ... ਸੱ ਰ੍ 

ਤਿਨ(/ਤਨੂ) ਐਥੇ _ ਓਥੈ _ ਮੁਖ(£੬) __ ਉਜਲੇ, _.__` ' 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ `__ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ___ਉਜੂਲ, ਨਿਰਮਲ, ਪਵਿੱਤਰ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਦਰਗਹ।(ਟਰਗ/ਨ) __ ਪੈਧੇ ਨਾ ਜਾਹੀ(ਜਾਨ)? ॥੧੪॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ __ ਸਿਰੋਪਾ ਪਹਿਨਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ __ ਜਾਂਦੇ 
ਹਾ 

-ਉਨੂਂ ਏ ਅੱ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵ ਲੱਕ-ਪਰਲੰਕ ,ਓਚ ੱਖੇ ਪ/ਵੱਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਹਾ ਰੱਭ-ਦਰਗਾਨ, 
ਇੰਡਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਏ ਰਨ/ ਰ੍ 

ਸਲੋਕ, ਮਫ (ਨਹਿਲਾ) ੨(ਦਲਾ? ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾਂ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ____ ਦੂਸਰੀ 

ਜੋ ਸਿਰੁ (ਨਰ? ਸਾਂਈ(ਸਾਲ? ਨਾ(ਨਾ? ਨਿਵੈ, (/ਨੋਵੈ? 
ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ __ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿ ਝੁਕਦਾ 

ਸੋ __ਸਿਰੁ(/ਨਰ) `_ ਦੀਜੈ ਡਾਰਿ(ਡਾਰ)? ॥ 

ਉਹ ਸੀਸ ਦਿਉ ਸੁੱਟ 

/ਨੈਹੜਾ ਸੱਸ ਪਰਨੌਸ਼ਰ ਅੱਨੋ ਨਗ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ! (ਪਰ? ਨਟ /£ /ਤਆਗ /ਟ8.. 

ਨਾਨਕ, _ਜਿਸੂ(ਨਨ? ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ(#6? ਬਿਰਹਾ, ਨਹੀ, (ਨੰ? 

ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ _ ਢਾਂਚਾ,ਸਰੀਰ _ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ 

ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ (ਜਰ) ਲੈ ' ਜਾਰਿ(ਜਾਠ)? ॥੧॥ 

ਉਸ __ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਰੀਰ ਲੈਕੇ ___ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ 

--ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ,ਨਹੜ ਗੰਨਾ /ਵਚਾ (ਵਾਗੁਰੂ ਦੇ /ਫਛੱਡੇਂ ਲੰ? ਤੜਪ ਨਹ ਲਾਇ ਤਦ ਉਸ 
ਹੱ ਲੌਕ ਸੜਾ-ਾਲ /£ਓ/ 
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ਮ(ਮਹਿਲਾ) ਪ(ਪੰਲਫਾ? ॥ 

ਮੁੰਢਹੁ(#ਫਹ? ਭੁਲੀ ਨਾਨਕਾ, 
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀਂ _ ਭੁੱਲ ਗਈ __` ਹੇ! ਨਾਨਕ! 

_ਫਿਰਿ(/ਫੋਗ) ਫਿਰਿ(/ਫੇਰ) ਜਨਮਿ(ਜਨਨ) ਮੁਈਆਸੁ(ਨੁਲੀਆਨ? ॥ 
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਕੇ ਰ੍ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਦਲ 

ਹੈ/ ਨਾਨਕ/ (ਹਾਂ ਲੀਵ-/ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਅੰਨ ਅਫਰ ਲ? ਆਰੰਭਾ ਤੱ ਨੰ (ਅਹਇ-ਸੈਰਣਹਾਰਾ ਨੂੰ? ਭੱਠ ਨਣ 

ਉਹਾ ਨੁੜਾ ਨੁੜਾ ਜਨਮ ਨੰ ਨੰ ਕੰ #ਰਦੀੰ ਗੱਦੀ ਰੰ... 

ਕਸਤੂਰੀ ਰ ਕੈ _ ਭੋਲੜੈ, 

ਗੰਦੇ `__ਡੁੱਮਿ(ਡ8) ਪਈਆਸੁ(ਪਲਆਨ) ॥੨॥ 

ਗੰਢਗੀ _____ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ____ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ 

--(ਨੁੱਫਹਾ” &ਲੀ ਹੱਣ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਨ ਭਰ ਉਠ /ਹਰਨ' ਵਾਂਨ? ਕਨਤੂਗੀ ਟੇ ਡਲੰ (ਆਕਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ 

ਰ੍ "ਲਾਂ ਠੜੂ ਨੂੱ' ਲੱਭਣਾ ਲੱਡਲਾਂ ਉਲਟਾ; #ਨਨਆਦਾਂ /$ਕਾਰਾਂ ਛ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਟੱਠੇ ਉਚ ਨੀਂ ,ਨਗ 

_ ਨਾਂਈੰ ਹ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ 

ਸੌ ਐਸਾ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ? ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, 

ਉਸ __ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ _ ਪ੍ਰਭੂ -_ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਚਿੱਤ ___ ਆਪਣੇ 

ਜੋ ___ ਸਭਨਾ ਉਪਰਿਪਉਮਰ/ ਹੁਕਮੁ(ਰਕਸ/ ਚਲਾਏ ॥ 

5? ਮਨੋ ਮਰਾਂ/ ਉੱਲ ਅਜਨੇ ਪਰਸ ਦੇ ਨਮ ਨੂੰ /#ਮਰਨਾ ਡਾਰਵਿਾ ਲ ਹਾ ਨਰ (ਜਵਿ?' ਉਪਰ 
` (ਆਪਣਾ? ਹੁਕਮ ਜਲਾਉਂਦਾ' ਹੰ... ਰ 

ਸੋ ਐਸਾ __ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ? ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, 
ਉਸ _ ਅਜਿਹੇ _ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ _____ ਚਿੱਤ __ ਆਪਣੇ 
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(੭) ੫੦ ਆ ਚ 

ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ(ਅ&ਸ਼ਰ) ਲਏ __ਛਡਾਏ ॥ 

ਜਿਹੜਾ _ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮੌਕੇ, ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਲਵੇ ਛੁਡਾ 

---ਹ/ ਡੋਰੇ #ਨਾਂ/ ਅਜੇਹੇ ਵਾਨਹੇਗੁਰੂ ਦਾ ਨ# ਲਖਣਾ ਲਾਗੀਟਾ 2, #ਹੜਾ (ਜੀਵਨ ਦੇ? ਅੱਤ ਫੋਲੋ (ਜਮ-ਡੱਡ 
ਦੇ ਡਰਾ 3? ਨਕਤ ਕਰਵਾ ਦਣੀ... 

ਸੋ ਐਸਾ __ਹਰਿ(ਹਰ? _ ਨਾਮੁ,(ਨ%? _- ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, 
ਉਸ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ `__ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਚਿੱਤ ___ ਆਪਣੇ 

ਜੁ(ਜ? ਮਨ __ਕੀ _ਤ੍ਰਿਸਨਾ(/ਉਸਨਾ) ਸਭ _ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 

..-ਹ/ ਮਰੈ #ਨੂੰ ਆਨੇਹੇ ਵਗੰਨ੍ਗ੍ਰ ਟਾ ਨਨ ਜਖਣਾ ਚਾਗੰਟਾ 2. #ਹੜਾ (ਆੰਵਨ ਦਆ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਆਾਂ 

/ਤਰੈਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ,ੈਂਛਾਵਾਂ ਨੂੰ” #ਟਾ /ਇੱਦਾ ਹੈ... 

ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ, (ਨਨ? ਨਾਮੁ(ਨ%) ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, (ਵਡਭਾਗ?) 

ਉਨ੍ਹਾਂ __ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ (ਪ੍ਰਭੂ)ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 

ਤਿਨ(ਨ੍ਹ) _ ਨਿੰਦਕ _____ਦੁਸਟ(ਏਸ਼ਟ) ਸਭਿ(ਮਤ) _ ਪੈਰੀ(ਪੰਗੰ? ਪਾਏ ॥ _ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ __ਕੁਕਰਮੀ ਸਾਰੇ ____ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
੯ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ੱਡੜਾਗਆਂ ਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਠਂ (ਪਰਸਨ ਫ? ਨਨ ਨਸਉਆ #ਭਾ /ਨੈੱਦਕਾ 
ਅਤੇ ਫੁਸ਼ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਨਾ ਢਏ' ਪਦੇ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ, (ਨਾਨ) ਅਰਾਧਿ (ਅਰਾਧ) ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ, 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਜੱਪ ਸਾਰਿਆਂ __ ਤੋਂ ਮਹਾਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 

ਸਭਿ(ਮਭ) _ਨਾਵੰ(ਨਾਵੈ? ___ ਅਗੈ ਰ ਆਣਿ(ਆਣ? ਨਿਵਾਏ ॥੧੫॥ 

ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. 

...ਹ/ ਨਾਨਕ/ ਸਗਆ ਤੰ' ਅਤ ਮ੍ਰੇਸਠ;- ਪਰਨੌਰ ਦੇ (ਅੰਨ? ਨਲ ਦਾ ਨੈਮਰਨ ਕਰ, ਨਨ ਨ ਅੱਠ 
(ਵਾ#ਹ੍ਗਨ ਨੰ? ਸਭਨਾਂ ਨੂ ਆ ਕੇ ਨਤ-ਸਲਤਕ ਕਰ /ਇੱਤਾ ਹੈ/ 

ਸਲੋਕ, ਮ9(ਆਨਨਾ) ਡ(ਤਜਿ? ॥ 

। _ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 
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ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪਿ(ਕਰ੦? ` ਕੁਲਖਣੀ, (ਕੁਲ#ਣ?? 
ਭੇਖ਼, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ____ ਕਰਦੀ ਕੁਹਝੀ, ਬਦਸ਼ਕਲ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ 

ਮਨਿ(ਮਨ? ਖੋਟੈ ਕ੍ੁੜਿਆਰਿ।ਕੁ/ਤਿਆਰ? ॥ 
ਚਿੱਤ ਬੁਰਾ, ਕਪਟੀ _ ਬੁ 

ਕਹੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲੰੱਛਣਾ (ਦੁਹਾਗਣ, ਸੁਰਾਗਣਾਂ ਵਾਗ) ਬਸਤ੍ਰ ਘਹਨਣ ਅਤੇ ,ਓੰਜਾਰ (ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ) ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ੪ਰ ਉਹ ਅਨ ਕਰਕੇ ਕ੪ਟਾੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨੰ ਗੰਦੀ ਹੈ... 

ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾਨ? ____ਚਲੈ,- 
(ਪ੍ਰਭੂ) ਖ਼ਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ/ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚ __ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਤੁਰਦੀ 

ਹੁਕਮੂ(ਹਕਨ? ਕਰੇ ਗਾਵਾਰਿ(ਨਵਾਰ) ॥ 

ਆਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ` ਕਰਦੀ __ ਮੂਰਖ, ਅਸਭਯ 

(ਉਨਾ ਪਊ? #ਸਨ' ਦੀ ਅਧਗੀਆ /ਚੈਲਾ ਨਰ ਜਲ (ਨਗ ਓਲਟਾ)? ਰਥਾਂ ਵਾਂਗ #ਸਮ ਤੋ ਨੀਂ ਆਪਣਾ 
ਹੁਕਮ ਜਲਾਉਂਣ ਛਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾਂ ਰੀ... ਰਿ 

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ __ ਚਲਦੀ, ਤੁਰਦੀ 

ਸਭਿ(ਸਠ) ਦੁਖ,£%) ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ(ਨਵਾਰਣਹਾਰ? ॥ 

ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ __ਨਿਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰੈ, ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੀ ਰੈ 

.../ਜਹੜਾ (ਜੀਵ-/ਏਸਤ੍ਰਉ; ਅਓਗੁਰੂ ਦੀ ਆਜਆ /ਵੋਚ' ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਜੀਵਨ ਦ? ਸਾਨ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਣਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰ' ਲੰਦਾੰਂ ਹੈ... 

ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ(/ਮੌਟ) ਨ(ਨਾਂ? ਸਕੀਐ, 
ਉਕਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 

ਜੋ ਧੁਰਿ(9ਗ) ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ(ਕਰਤਾਗ) ॥ 
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੋੱ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ______ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ ਨੇ 

...ਤਾਗਾਂ /6ਚ7 ਨ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇਂ ਹਰ-ਫਰਕਾਰਾਂ ,ਨੱਡ ਤਾ ਰਿ 

3” ਵਾ) ਕੱਠੀ #ੰਟ ਨਗ ਸਕਦਾ... 



ਮਨੁ(#ਨ) ਤਨੁ (ਤਨ? ਰ ਸਉਪੇ(ਨਉਂ£? ___ ਕੰਤ ਕਉ, 
ਚਿੱਤ ਰ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਖ਼ਸਮ ਨੂੰ 

ਸਬਦੇ (ਸੜੇ? ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ(&ਆਰ) ॥ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ _ਟਿਕਾਵੇ, ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤ 

| _...(ਤ) ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ (ਖਡੂ? ਕੱਤ ਨੂੱ' ($ਗਾ ਤਰਾਂ? ਸਮਗਨਤਾ ਕਰ ਏਵੈ, ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ੜਦ' ਨਾਲ਼ 
ਪਿਤ ਪਾ ਲਵੋ, (ਤਾਂ ਕਤ ਲਾਕੰ, ਹਰ ਦੋ ਲੰਥਾੰ ਨੂੰ #ਟਹਏਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)... 

_ ਬਿਨੁ, (/8ਨ? `ਨਾਵੈ, (ਨਾਫੰ? ਕਿਨੈ(#ਨੂੰ? ਨ(ਨਾ? ਪਾਇਆ, 

ਦੇਖਹੁ ` ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ(ਕ/ਜਾਰ)? ॥ 
| ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ 

...ਉਨਾਂ ਨਘ' (ਦੇ ਨਸਰਨ' ਤੰ? ਐਨੇ ਨੇ ਛਾਂ ਅਕਾਣ ਪਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਗ ਕਤ ਭਾਵੇ" /ਏਸ਼ ਨਲ ਨੂੰ _ 

ਆਪਣੇ /ਹੇਰਦੇ /ਏਚ' /ਫਜਾਰ' ਕੰ ਦੋਸ਼ ਲਵ... 

ਨਾਨਕ, ਸਾਂ ਸੁਆਲਿਓ ਸੁਲਖਣੀ, (ਸੁਲੱਖਣ? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੁਹਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ 

ਜਿ(ਨ) ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰਿ(ਨਰਜਨਹਾਰ? ॥੧॥ 

ਜਿਹੜੀ ਭੋਗੀ, ਮਾਣਿਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ 

੨04 ਨਾਨਕਾ/ ਉਠੀ (ਜੀਵਿ-/ਏਸਤ੍ਹ? ਸੁੰਟਰ ਅਤੇ ਜੱਗੇ ਲਡਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾ ਨੂ” /ਨੈਰਜ਼ਣਹਾਰ (ਵਹਹੈਗੁਰੂ 
ਨੰ, ,#ਆਰ' ਕਰਕ? #ਗੱਣੇਆੰ ਹੀ/ 

$ (ਮਹਲਾ) ੩(ਤਨਜਾ? ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ (ਨਨ? __ ਗੁਬਾਰੁ (ਨੁਲਾਰ? ਰ ਹੈ, 

ਧਨ>ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਧੂੜ ਦਾ ਉਡਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਅੰਧਕਾਰ __ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਤਿਸ ਦਾ ਨ(ਨ? ਦਿਸੈ `___ਉਰਵਾਰੁ ,।ਓਰਵਾਰ) _ਨ(ਨਾ? _ ਪਾਰੁ(ਮਾਰ) ॥ 
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,ਮ7/2ਆ ਦਾ ਆਹ ਤਾ ਗੂੜਾ ਦੇ £ੰਡਦੇ ਹੱਟ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਭਾਵ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਗ 5, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲਾ ਪਾਸ਼ਾ 

ਨਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨੀਂ ਪਾਰਲਾ ਪਾਲਾ /ਖ਼ਟਾ ਰੀ... 

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਮਹਾ।(ਨਹਾਂ? ਦੁਖੁ (੬੪) ਪਾਇਦੇ ,,੫0ਇ€) 

ਡੁਬੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮ(ਨਨ%) ਵਿਸਾਰਿ(/ਵੇਸ਼ਾਨ? ॥ 
ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ,ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ 

5805. #ਨਨੁ#; ਹਓ-ਨਾਨ' ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੇ (ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ /ਇਲ) ਗਰਕ ਹੱਟ ਹੱਟ, /#ਆਨਕ' ਏੱ# ਪਾਉਂਦੇ 

ਹਨ... 

ਭਲਕੇ ` ਉਠਿ,#ਠ) ਬਹੁ ਕਰਮ _ਕਮਾਵਹਿ,(ਕਮਾਵ?? 

ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਸਵੇਰੇ __ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਗ ਕੇ _ ਬਹੁਤ __ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ 

ਦੁ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ(/ਆਆਨ) ॥ 

_ ਦੂਸਰੀ ਪਰੇ ਪ੍ਰੀਤ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਜ਼ਰ ਲੱਨ ਹੱਠੇ ਓਹ) ਹਰਾ ਰਜ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਤ 
ਇੱ ੰ ਰ ਪਾੜੇ ਅਨੰਕਾਂ ਕਰਨ ਕਨਾਉਂਦ ਰਲ... 

ਸਤਿਗੁਰੁ (ਨਤਗੁਰ) ___ ਸੇਵਹਿ(ਸ਼ੰਫਨ? ਆਪਣਾ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਭਉਜਲੁ (ਭਉਜਲ) ਉਤਰੇ _ ਪਾਰਿ(ਪਾਗ) ॥ 
ਭਵ-ਸਾਗਰ __ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਪਰ ਨੰ? ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਫੀ ਸਫਾ ਕਰਟੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਸੱਸ਼ਾਰ ਦੇ (ਮਇਆਵੀ) ਭਵਾਂ-ਸਾਗਰ 

ਤਾ ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਣ ਹਨ:.. 

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰਨ੫) ___ ਸਚਿ(ਸੱਲ) ਰ੍ ਸਮਾਵਹਿ, (ਨਮਾਫ/? 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ __ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਵਿਚ ਸਮਾ/ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਸਚੁ (ਨੱਠ) ਨਾਮੂ(ਨਨ) ਉਰ ਧਾਰਿ(ਧਾਰ? ॥੨॥ 

ਸਤਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਕੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ 
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...5/ ਨਾਨਕਾ/ (ਜੀਵ) ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨੁਖਤਾ ਰਾਗ ਅਤੇ-ਨਾ ਨੂੰ? ,/ਹਰਣੇ /ਫੈਲ ਵਸਾ ਕੈ, ਸ਼ਵਾ-ਗਰ 
(੪ਰਨੀਸ਼ਰ) /ਏਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਭੇਟ' ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ ਰ੍ 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ੍ ਰ੍ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ,(ਹਰ) ____ਜਲਿ(ਜਲ) _ ਥਲਿ।ਕਨ) ਮਹੀਅਲਿ(ਮਟੰਅਲ)? ___ ਭਰਪੂਰਿ, (ਭਰਪੂਰ? 

ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ (ਨਾਨ? ਕੇ ਇ॥ 

(ਤੂਾਨਿਸੰਡ /ਵੋਲ ਉਸ ਦੇ ਝਰਾਲਰਾ ਟ$? ਹਰ ਕਈ ਟੀ ਦੁਸ਼ਗੀ ਸਕਤਾ (ਸੱਜਣ) ਨਗੀਂ” ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਆਪਿ(ਆ੫੭ ਬਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ,((ਨਆ? 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ __ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ __ 

ਕੂੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰਿ(ਮਆਾਰ) __ ਕਢੋ ਇ॥ 
ਬੁਠੇ ਸਾਰੇ ਰ੍ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

...ਵਹਉਗੁਰ ਕਦ ਲੀ ਡੰਠ ਕੰ (ਜੰਵਾਂ ਦੋ ਕੰਤਿੰ ਹੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਨਾਰ) /ਏਨਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਠੁਨਿਆਂ 
ਅਥਵਾ (ਮਗਟਆਵ?) ਕੂੜ ,ਇਚ ਅਓਤ ਨੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੱਡ ,ਓਟਾ ਰੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਰਭਇ-ਪੂਤਿ ਤਾ 
/0ਆਰ-/ਵਡੁਨ ਹੈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ)... 

ਸਚਿਆਰਾ।ਨਇਆਰਾਂ)? ਦੇਇ(ਏਅ) ਵਡਿਆਈ, 

ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ਧਰਮ ਨਿਆਉ(ਨਆ? ਕੀਓਇ(ਕੰ#.॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਚਾ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਲ) ਸ਼ਰਿਆਰਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਨ ਕਰਕ? ਆਫਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਖਡਦਾ ਟ ਆ 

ਤਰਹਾਂ ਛਾ ਧਰਨ/-/ਨਆਏਂ” ਕਰਣਾ ਰੰ, ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ... 

_ ਸਭ ਹਰਿ(ਹਰ) ___ਕੀ ਕਰਹੁ ਰ ਉਸਤਤਿ, (ਉਸਤਤ) 
ਸਾਰੇ ___ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ __ ਕਰੋਂ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ 
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ਜਿਨਿ(ਨਿਨੂ? ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ __ਰਾਖਿ(ਰਾ੩) ਲੀਓਇ (ਲੰਓ)॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਖ਼ਸਮਿਆਂ ਰੱਖ,ਬਚਾ ___ ਲਿਆ ਹੈ 

,.(ਹ/ ਭਾਈ?) ਸਾ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ,ਨਣਤਾ-ਸ਼ਲਾਹ ਕਰ, ਨਾ ਨੰ ਗਰੰਥ! ਆਨਾਾਂ ਨੂੰ (ਅਹਰਮੀਆੰ 3? 

ਭਾ /ਲਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗੱਖਿਆ ਕੰਤ ਰੈ... 

ਰ੍ ਜੈਕਾਰੁ (ਜੰਕਾਰ) ਕੀਓ ਧਰਮੀਆ(ਧਰਨੰਆਂ? ਕਾ, 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ _ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 

ਪਾਪੀ ਕਉ ਡੰਤੁ(ਡਡ) `___ਦੀਓਇ(ਇ62)0੧੬ ॥ 

ਪਾਪੀਆਂ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

--46' ਕਮਾਉਣ ਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੰ ਜੰ ਕਾਰ ਕਰਵਾਈ 2, ਅਤ ਪਪੰਆਂ ਹੂੰ (ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਕਰਾਂ ਛੰ) ਸਭਾ 
ਤਾੰ ਨੰ/ 

ਸਲੋਕ, ਮ₹(ਮਨਲਾ? ` ੩(ਤਜਾ)? ॥ 

_ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਨ; __ਮੈਲੀ __ ਕਾਮਣੀ, _ਕੁਲਖਣੀ(ਕੁਲਖਣ£ ਕੁਨਾਰਿ(ਕੁਨਾਰ? ॥ 
ਮਨਮੱਤੀਏ, ਬੇਮੁੱਖ _ਗੰਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੁਲੱਛਣੀ __ ਭੈੜੀ ਔਰਤ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 

ਪਿਰੁ//ਰ) ___ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ(ਘਗ) ਆਪਣਾ, 
ਖ਼ਸਮ _ . ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿ, _ ਘਰ ਆਪ ਦਾਂ, ਖ਼ੁਦ ਦਾਂ 

ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ਪਿਆਰੁ(/ਆਰ? ॥ 

ਪਰਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ _ਨਾਲ, ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ 

(ਨਨ ਨ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ #ਸਮ ਛੱਡ /£ੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ-ਪਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ /#ਆਰ (ਪਾਲੀ ਰ#਼ਦਾੰ ਰ 
ਹੀ)... ੮ ਰ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ(/ਕਸ਼ਨਾ? ਕਦੇ ਨ(ਨਾਂ? _ਚੁਕਈ, (ਝੱਕਲ?) 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ __ ਮੁਕਦੀ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ 



ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੂਕਾਰ ॥ 

.-. (ਓਨੀ? /ਉਸ਼ਨਾੰ ਕਣ ਫੀ #ਕਟ, ੦੦੭, (98. /2ਸੈ ਵਾਠਨਾ /ਵੇਲ) #ੜਦਾ-ਡੁੱਲਦਾਂ 6ਹ' ਰੱਦਾੀਂ-ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ 

ਰਾਹਾਂ ਹੀ... ੮ 

ਨਾਨਕ, ਬਿਨੁ (/ਨ) ਨਾਵੈ, (ਨਾਵ) ਕੁਰੂਪਿ(ਕਰ੫) ਕੁਸੋਂਹਣੀ, _ 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੂਪਹੀਣ, ਕੁਹਜੀ __ਬਦਸ਼ਕਲ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ 

ਪਰਹਰਿ(ਪਰਹਰ) ਛੌਡੀ ਭਤਾਰਿ(ਭਤਾਰ)? ॥੧॥ 
ਤਿਆਗ ਕੇ, ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਛੱਡੀ ਪਤੀ ਨੇ, ਖ਼ਸਮ ਨੇ 

...ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (73) ਨਾਨ ਦਏ ਨ#ਰਨ ਤੱ /ਡੈਨਾੰ (#ਨ੪) ਨੂਪਖਗੰਣ; ਬਦੜ਼ਕਲ ਅਤੇ #ਸਮ' ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰ 
= ਛੱਡੀ ਹੌਲੀ ਔਰਤ ਵਾਜਾ ਹਾ ਠੰ/ 

£ (ਮੈਲਾ) ੩(ਤਜਿ)॥ _ 
ਪਾਤਸ਼ਾਰੀ ਤੀਸਰੀ 

ਸਬਦਿ(ਕੜਦ) ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ, 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ 

ਸਤਿਗੁਰ (ਸਤਗੁਰ) ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ(/ਆਰ? ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰ 

.--ਨਹਾਗਫੰਤੀ ਨਵ-/ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਉਹ 2, ਲੱ ਗੁਰ-ਸ਼ੜਦ /€ਲ' ਰੰਗਾ ਹੱ ਆਤਗੁਰੂ` ਦੈ ਪ੍ਰੰਮ-/# ਆਰ /ਵਲ 

(ਆਪਣਾਂ ਦਲਾਂ ਇਦਾ ਹੰ)... 

ਸਦਾ ਰਾਵੇ _. ਪਿਰੁ (/ਰ) ਆਪਣਾ, 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ___ ਮਾਣਦੀ ਖਸਮ ਆਪ ਦਾ, ਖ਼ੁਦ ਦਾ 

ਸਚੈ __ ਖ੍ਰੋਮਿ£% ਪਿਆਰਿ(/ਮਆਰ? ॥ 

ਸੱਤ-ਸਰੂਪ(ਸਤਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ 

... ਉਹ ਰਸਾਂ ਨਾਤਾ-ਨਰੂਪ ਸਤਗੁਰ ਦੈ ਪ੍ਰੀਮ-/#ਆਰ ਰਾ)? (ਪ੍ਡੂ? #ਨਨ ਦੇ /#ਲਾਆ ਦਾ ਅਨ 
੭ਆਣਦਾ ਰੰ... 



ਅਤਿ(ਅਤ) __ ਸੁਆਲਿਉ ਸੁੰਦਰੀ, 

__ ਸੋਭਾਵੰਤੀ।/ਸ਼ੰਭਾਵਤ7) ਨਾਰਿ (ਨਾਰ) ॥ 
ਜੱਸ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 

-....(੬ਨ) ਅਤੈਅਤਿ ਨੁਨਕ£, ਸੁੱਟਿਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾਂ ਅੱਭਤ' ਰਲੀ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਨਾਮਿ(ਨਨ? ਸੋਹਾਗਣੀ, 
_ ਹੇ! ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਵਿਚ _____ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ __ 

ਮੇਲੀ _ ਮੇ ਲਣਹਾਰਿ/ਮਲਣਹਾਰ? ॥੨॥ 

ਮੇਲ ਲਿਆ ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) 

..-ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ ਮੌਲਣਹਾਰ (ਪਤ ਪਰਸੋਸ਼ਗ) ਨੰ ਨ# /ਚ (ਅਭੌਦ), ਰਿ 

ਸੰਗ ਲੈਆਾ ਹੰ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਫੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਤੇਰੀ __ ਸਭ __ ਕਰਹਿ(ਕਗਓ? ___ ਉਸਤਤਿ, (ਉਸਤਤ) 
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ __ ਸਾਰੇ __ ਕਰਦੇ ___ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ, ਮਹਿਮਾਂ 

ਜਿਨਿ(/ਨਿਨਹ੍? ਫਾਥੇ _ __ਕਾਢਿਆ ॥ 

ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਿਆਂ, ਗ੍ਰਸਿਆਂ __ਕੱਢ ਲਿਆ 

...ਨੰ/ ਵਗੰਹਗੁਰੂ / (“੍ਰੈਸ਼ਣਾਂ &? ਸਾਰੇ (ਜੰ) ਤੰਗੀ /#ਫ਼ਤ-ਸਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; /ਸੈਸ ਨੇਂ (ਮ॥ਇਆਫ 
/ਵੈਕਾਰਾਂ ਦੋ ਨਾਲ /ਵਲ) ਛਈਆਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਕਰ ਆ ਹੈ... ਰ ਹੋ 

-_ਹਰਿ, (ਹਰ) ਤੁਧਨੋਂ ਕਰਹਿ (ਕਗ?? ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੂ , (ਨਮਸਕਾਰ) 

ਜਿਨਿ(#ਨੂ? __ ਪਾਧੈ (ਊਇ _'” ਰਾਖਿਆ ॥ 
ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ `__ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ 
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..ਹ/ ਵਾਉਨੁਰੂ/ ਸਾਰੇ ਰੂ ਨਮੜਕਾਰ ਕਰਦਾਂ ਹਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ (ਓਨਾਂ ਅੰਫਾਂ ਨੂੰ? ਪਾ (ਕਰਮ ਕਰਨ? ਤੱ ਝਚਾ 
/ਲੈਆ ਰੈ... 

ਹਰਿ, (ਹਰ? ਨਿਮਾਣਿਆ।ਨਮਾੇਆਂ?) ਭੂ ਮਾਣੁ ,(ਨਣ? 
ਪ੍ਰਭੂ ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ __ ਤੁਸੀਂ __ ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਿਆਈ 

ਹਰਿ, (ਨਰ? ਡਾਢੀ ਹੂ ਤੂ ਡਾਢਿਆ ॥ 

--.ਦਾਂਹਹਨਹਾਰੂਂ / ਮਿ ਤਾ ਓਂ ਛਾਂ ਆਣ-ਛਡਆਈ ਹੰ? %ਤੇ 2/ ਘਆਤਸ਼ਾਨ// 
ਤੱ ਤਾਂ ਡਹਆਂ ਤੌਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੱ (ਭਾਵ ਸਭ ਤੱ ਤਾਕਤਵਰ ਡੰ2... 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਰ੍ ਅਹੰਕਾਰੀਆ(ਅਠੰਕਾਗੀਆ?) ਮਾਰਿ(#ਆਰ) _ ਨਿਵਾਏ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਕੂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰਕੇ ___ ਨਿਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਨੁ? ਮੂੜ(ੜ? _ ਸਾਧਿਆ ॥ 
ਮਨਮੱਤੀਆਂ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਰ ਮੂਰਖਾਂ, ਬੇਸਮਝਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 

...ਹ/ ਦਗਹੇਗੁਰੂ / (ਤੂੱ” ਵੱਡੇ ਵਡ? ਅਹੰਕਾਗੀਆਂ ਨੂੰ” ਆਰ ਕੰ (ਭਾਵ ਦੰਡੈਤਾ ਕਰਕ? /ਨੋਵਾ /ਏਂਤਾ ਹੀ/ 
#ਨਮੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਥਾੰ ਨੂੱ` (ਆਧਣਾ #ਹਰ' ਕਰਕ? ਠੱਲ ਰਸਤੇ ਘ' /ਇੱਤਾ ਹੈ... 

_ਰਰਿ, (ਰਗ? ਭਗਤਾ(ਡਨਤਾ? ਰ ਦੇਇ(੬%) ____ ਵਡਿਆਈ, 

ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ ॥੧੭॥ 
ਨਿਮਾਣਾ _ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 

---(ਨਨਸਗਰਕ ਨਜ਼ਰਾਂ /ਵਲ) ਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਸ (ਕਹੋ ਨਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ ਨੂ ਫਾਹਗੁਰ #ਣਾ-ਵਡਆਣਾੰ 
ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਟਾ ਹੈ? 

ਸਲੋਕ, ਮ$(੪ਟਲ) ______ ੩ੋ(ਤਨਰ) ॥ 

ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ ਤੀਸਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸ਼ਤਗੁਰ) _ ਕੈ ਭਾਣੈ _ ਜੋ ਜਲੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਆ ੩ ਇੰ ਹਦ? ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਦਾ, ਤੁਰਦਾ 



ਤਿਸੁ(/ਤਸ? ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਇ॥ 

ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ, ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਨ ਵਾਂ (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ /ਵਚ) ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਹਕਆ' ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਣ-/ਏੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹ... 

ਹਰਿ(ਹਗ? ਕਾ ____ ਨਾਮੁ(ਨਨ? ਉਤਮੁ ,(ਓਤਨ? ਮਨਿ।ਮਨ? ਵਸੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ _ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ 

ਮੇਟਿ(ਸੌਣ? ਨ(ਨ? ਸਕੈ ਕੌ ਇ॥ 
ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ __ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

...ਵਹਉਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਤਆ-ਨਾਨ' (ਉਸ ਧਰਮ-ਸਾਧਕ ਦੇ? /ਰਦੇ /ਏਨਾ ਵ਼ ਸਾਦਾ ਹੈ, ,ਉਸ ਨੂੱ ਕਈ ਦਾ (/ਫਗ) 

#ੰਟ' ਨਗ ਸ਼ਕ”... ਰ੍ 

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੂ(ਨ? _ ਆਪਣੀ, 

ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ, ਆਪ ਦੀ 

ਤਿਸੁ(/ਸ? ਕਰਮਿ(ਕਰਨ? ਪਰਾਪਤਿ(ਪਰਾਪਤ) _ ਹੋਂ ਇ॥ 

ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ _ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

--ਦਾਗਿਗੁਰੂ, /ਨੈਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾਂ #ਥ/ਸ਼ਾ ਕਰ' /ਇੰਦਾ ਹੈ, ਓੰਨ' ਨੂੰ ਨਹੇੜ ਦਾ ,ਕਰਧਾਂ ਦੇ ਸਟਕੇ (ਸਤ-ਨਾਮ 
ਦ0 ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ... 

ਨਾਨਕ, ਕਾਰਣ (ਕਾਰਣ? ਕਰਤੇ ਵਸਿ।ਫਨ) ਹੈ 

ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਸਬੱਬ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ _ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਗੁਰਮੁਖਿ।ਨੁਨ੧੭ ਬੂਝੈ ਕੌ ਇ(ਕੱਏ)1੧॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀ' ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ 

->ਹ/' ਨਾਨਕ/ (ਹਰ ਅਤੇ ਭਖਨੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ? ਸਸ਼ੱਡ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਘਰ#' ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ /ਵੇਰਾ 

ਨੰ ਹੈ/ (ਇਨ ਡੰਦ' ਨੂੰ? ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਸਨਨੁੰਖਤਾ ਰਾਗੀ ਕਲੀ ਰਲਾ (ਨਰ ਦਾ ਆਰਾ? ਹੀ ਨ#ਡਦਾ` ਹੀ? 

8 (ਮਹੈਲਾ? ੩(ਤੰਜਾ) ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 



੧ & ਵਲ ਰ ਲ, [6੩ ੨੬ ੨੬ 

“੯ ੬€%%=ਾ੍ ੨੨੩_-8>-.,`੧ &` 
7 ਰੁ ਹੁ ਜਰ ੨੨ 4 ੧੦ ਲੀ ਅਦਾ (ਆ ਨ ੩ 

੯੫ ੮ ਅੰਕ ੯੦ ੨੬੩ ਤੁ ਸਮ ੨ (੪7 

ਛ=====ੋਫਟ ੧੨੩੬ ਅਲ 0, 

<< ਆ” ੭ 

ਨਾਨਕ, ____ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ(ਨ%) ___ __ ਜਿਨੀ(ਨਨੂ) ਆਰਾਧਿਆ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ _ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ______. ਧਿਆਇਆ 

ਅਨਦਿਨੁ (ਅਨਨ? _ਹਰਿ(ਰਗ) ' ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਹੰ/ ਨਾਨਕਾ/ #੍ਹਾਂ ਨੰ ਹਰ ਗੋ; ਰਤਨ, /#ਕ-ਰਲ /#ਆਨ ਲੜ ਕੇ ਨਰ-ਨਆ ਲੀ ਅਰਾਗਨਾ ਕੰ ਹੈ... 

` ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ __ ਖਸਮ ਕੀ, 
ਭਰਮਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਸੀ, ਸੇਵਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਖਸਮ ਦੀ _ 

ਤਿਨ(/ਨ੍ਹ) ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥ 

...ਉਨੂਾਂ ਅੰਨ (ਪ੍ਰਡੂ) ਅਸਲਮ ਦੀ ਨੰਫਕ ਅਥਵਾ ਟਾਨ ਆਇਆ (ਦੱਤੀ-ਭੰਲੀ /ਡਰਦ?) ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਂਦਾ 

ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿ(ਕਰ? ਛੱਡਿਆ, 
ਪੂਰਨ(ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਪੂਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਦਿੱਤਾ 

__ਹੁਕਮਿ(ਹਕਨ) ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥ 

ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

....(ਲਡ ਕੁਝ) ਅੰਫਾਰਣ ਵਾਲ, ਨ ਪੂਰਨ (ਸਤਗੁਰ ਨੰ. ਉਹ ਉਹਨ ਤਰ 

ਤਾ ਰ.. 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਿ(ਨੰਨੂ? ਬੁਝਿਆ, ਰ੍ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ __ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ 

੍ ਤਿਨਿ(/ਨੂ) ਪਾਇਆ ਮੋਖ __ਦੁਆਰੁ(ਏਆਰ) ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

..-ਨਤਗੁਰੂ' ਦੀ ਝਥ/ਇ਼ਿਸ਼ ਰਾਗੀ” ਨਹਾ ਨੇ (ਪੂਰਡੂ-ਸੱਤ ਦੀ ਅਲਲੀਅਤ' ਨੂੰ? ਲਾਣੇ /ਲਆ ਹੈ, ਉਨੂੰ ਨੰ 
(#0ਣਆਫਾੀ /ਵਕਾਰਾਂ  ਭੱਧਨਾਂ ਤੱ“ ਡੱਟਣ ਲਣ£ ਨਕਤਾੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ /ਠਆ ਹੈ... ਰ੍ 



ਮਨਮੁਖ(ਮਨਨ੪? ਹੁਕਮੁ (ਨ੧#? ਨ(ਨਾਂ? ਜਾਣਨੀ, 

ਮਨਮੱਤੀਏ, ਬੇਮੁੱਖ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ 

ਤਿਨ(/ਤਨੂ) ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ(ਜ਼ੰਦਾਰ) ॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤ `_ ਜ਼ਾਲਮ 

---ਬੰਨ4' (ਨੀ ਰੱਲ) ਹੁਕਮ ਨੂੱ' ਨਗੀੱ' ਸਮੜਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ ਲਾਲਆ ਨੱਤ ਛਾ ਛਰੈਲ਼ਤਾ ਆਰਣਾ` ਹੰ, ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ 
ਇੱਟ ਰੰ, ਬੱਨਲ-#ਆਰ ਕਰਣਾ ਹੈ... 

ਗੁਰਮੁਖਿ(ਨਰ#੪)? _ ਜਿਨੀ(/ਨਨੂ?? ਅਰਾਧਿਆ, 
_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਸਿਮਰਿਆਂ, ਜਪਿਆ 

ਤਿਨੀ(#ਨੂ?? ___ ਤਰਿਆ ਭਉਜਲੂ (ਭੰਜਨ) ਸੰਸਾਰੁ(ਸੰਨਾਠ? ॥ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਜਗਤ 

-44$7 ਅਰ ਲੀ ਅਖਾਂ ਨਾਂ ਨ (ਤਨ) ਨਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸੱਲਾਰ ਏਂ 
ਡਵ-ਸਾਗਰ' ਨੂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ... 

ਸਭਿ(ਨਭ) ਅਉਗਣ, ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ, 

ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਦੋਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀ' ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 

ਗੁਰੁ (ਨਰ? ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ (ਸਖਸ਼ਣਹਾਰ? ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ _ 

---#9ਗਾਰ' ਨੰ ਆਘ' 2 ਝਥਸ਼ਣਹਾਰ' ਹੀ, ਨ (ਜਨਮ ਚਾਂ- ਛਲ ਦੇ? ਛਾਂ ਭਾਲ ਉਨਾਂ # (ਭਨ 
ਏਨਾਂ ਣਂ ਨੂੰ ਨਣਾ ਤਾ ਨੰ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਕੀ ਭਗਤਾ (ਭਨਤਾਂ? ਰ ਪਰਤੀਤਿ, (ਪਰਤਾੰਤ) 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ 

ਹਰਿ(ਹਰ? ਕਿਛੁ(ਕੋਡ? _____ ਜਾਣਦਾ ॥ ਸਭ 

ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ 
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ਭਗਤ-ਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈ ਵਹੰਹੇਗਰ ਨਭ' ਕੁਝ ਟਾ ਲਾਣੀ-ਲਾਣ 2, ਅਤਰਜਾਈੰ ਹੈ... 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਜੇਵਡੁ (ਜੋਵਡ) ਨਾਹੀ।(ਨਾਨੰ? ਕੋਈ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

ਜਾਣੁ, (ਜਾਣ) ਹਰਿ(ਹਰ) ਧਰਮੁ (ਹਰਮਨ) ਬੀਚਾਰਦਾ ॥ 

ਸਮਝ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਨਿਆਂ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਰਦਾ 

..-(ਹ/ ਭਾਈ/ /ਏਸਾ ਗਲ ਨੂੰ? ਸਸੜ ਲੰ /&. ਵਗੰਹ੍ਹਰ /ੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਰ' ਕੱਲੀ ਨਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ 

(ਹਨੰਸ਼ਾਂ) ਧਰ# ਅਨੁਨਾਰਣ ਭਾਵ ਨਹੀ /ਨੈਆਂ /ਵੈਚਾਰਦਾ ਹੈ... 

ਕਾੜਾ(ਕਾੜ੍ ”? ਅੰਦੇਸਾ(ਅੰਦੋਸ਼? __ ਕਿਉ।#£? ਕੀਜੈ, 
ਝੋਰਾ, ਫ਼ਜੂਲ ਚਿੰਤਾ ___ __ ਡਰ, ਭੈਅ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 

ਜਾ(ਜਾਂ) ਨਾਹੀ(ਨਾਨੰ? ਅਧਰਮਿ(ਅਧਰ&) ਮਾਰਦਾ ॥ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ 

---(ਹ/ ਭਾਣਾ/ ਤੱ? ਕਂ' ਅੰਦੇ' ਫਲੂਲ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ /ਓੰਤਾ ਕਰਣਾ ਹੈ? ਲਟ ਕਾ (੫ਰਨਸ਼ਰ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ਼ 

€0) ਅਧਰਨ, ਭਾਵ ਗਲਤ' /ਨੋਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਸ ਨੂੰ” ਸਜ਼ਾ ਨਗ /ਇੱਟ”... 

ਸਚਾ(ਸੱਦਾ) ਸਾਹਿਬੁ (ਨਾਰ? ਸਚੁ (ਸੱਠ) ਨਿਆਉ, ((ਨੈਆਉ? 
ਸਦਾ-ਸਥਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਤ ਇਨਸਾਫ਼ 

ਪਾਪੀ ਨਰੂ(ਨਰ)? _ ਹਾਰਦਾ ॥ 

ਕੁਕਰਮੀ, ਗੁਨਹਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ 

.-ਦਾਭੰਹਿਗਾਰ ਨਣਾ-ਗੰਕੈਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ' ਦਾ ਨਆਉ' ਦੀ (ਨਦੀਵ) ਸੱਤ ਹੈ/ (ਪਰਸ਼ੋਲਰ' ਦੇ /ਸ਼ ਸੱਠ-/ਨਆਉ' 
#ੱਨ) ਕੁਕਰਨਆੰ ਨਨੁੱ£ ਹਾਰ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਸਾਲਾਹਿਹੁ ` ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜਿ (ਜਤ), 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ __ ਭਗਤ ਜਨੋਂ ! ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ) ਭਗਤ ੍ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥ ਜਨ 

ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ 



ਆ 

:--ਹ/ ਭਗਤਾ ਲਨੰ/ ਹੱਡ ਲੱਤ ਕੇ (ਅਕਾਲ ਪਰਸ ਦ0 ਉਲਤਤਾ ਕਰ, ਵਗੰਹਿਗੁਰ ਭਨਤ-ਨਨਾੰ ਨੂੰ (ਨੱਸਾਰ 

ਦੋ ਨਗਏਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਏਂ ਭਵਾ-ਸਾਗਰ ਤੱ? ਪਾਰ-ਉਤਾਰ /ਏਂਟਾ ਹੈ... 

ਸਲੰਕ, ਮ੩(ਅਹੈਲਾ? ੩(ਤਾ? ॥ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ(ਨਲ) ਰਹਾ, (ਰਹਾ? 

ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਲੀ ਰਹਾਂ 

ਅੰਤਰਿ(ਅੰਤਰ) ਰਖਾ।ਰ੪ਂ) ਉਰਿ(ਇਰ) ਧਾਰਿ।(ਪਾਰ)॥ 

ਅੰਦਰ, ਵਿਚ ਵਸਾ ਰੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਕੇ 

(ਹ/ ਰੱਡਾ/ ਨੌਰਾ ਲੰਘ ਕਰਟਾ ਹੈ ,ਕ' ਨ ਸਟ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਆ (/#ਆਗੇ) ਨੂੰ ਨਲ ਰਹਾ ਅਤੇ (ਲਣਾ' ਸਾ 

ਉ ਆਪਣ? /ਹੋਰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਨਾਈੰ ਰੱ9”.. 

ਸਾਲਾਹੀ(ਨਾਲਾਠੰ? ` ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ, 

ਸਲਾਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 

ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ(ਹੌਤ) _ ਪਿਆਰਿ(/(/ਆਗ/॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ 

---#79ਗੁਰੂ' ਦੇ (ਲਗਾਣ) ਪ੍ਰੰਮਂ-“ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਦ, ਉਸ ਵਗੰਹਗੁਰੂ ਦੀ /ਨਫਤਾ-ਸ਼ਠਾਹ ਕਰਟਾੰ 

ਰਹਾ... 

ਨਾਨਕ, ___ ਜਿਸੁ(/ਨੇਨ) __ਨਦਰਿ(ਨਟਰ) ਕਰੇ __ ਤਿਸੁ(ਤਨ) ____ ਮੇਲਿ(ਮੋਨ) ਲਏ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! _ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ____ਕਰ ਦਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰ੍ ਮੇਲ, ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ 

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ(ਨੁਹਾਨਣ) _ਨਾਰਿ(ਨਾਰ/॥੧॥ 

ਉਹੀ _ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਰ ਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਔਰਤ 

-=ਹ/ ਨਾਨਕ/ (ਵਧੰੇਗੁਰੂ) /ਐਸ਼ ਉੱਤੇ /ਕ੍ਧਾ ,ਸ਼ਣਾਂ ਕਰ ਛਦੇਂ ਉਨਾ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ,ਨਲਾ ਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਹੋ ਗਾ ਨੁਰਾੜਵੰਤੀਂ ,ਨਤ੍ਰਂ ਰੱਲ ਨ/ 

ਮ੩ (ਆਲਾ) ੩(ਤਜਾ) ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 
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ਗੁਰ ਸੇਵਾਂ __ ਤੇ ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਾਈਐ, ਰ੍ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਹਿਲ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ __ ਪ੍ਰਭੂ ਰ ਪਾਈਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ 

ਜਾ(ਜਾ? ਕਉ ਨਦਰਿ(ਨਟਰ? ਕਰੇ ਇ(ਕਠ੭॥ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂ ੍ ਰੰ ਕਰਦਾ 

ਉਸ ਉੱਝਂ ਵਜ (ਆਪਣੀ? ,ਉਧਾ-ਉਸਟੀ ਕਰਦਾ #ਤਗੁਰ ਦੀ ਟਹਲ ਭਾਵ ਹੁਕਮ #ਨਣ ਨਾਲ, 

ਓਸ ਨੂੱ` ਪੁਡੂ-ਪ੍ਰਾਖਤਾੰ ਹੈਂ ਲਾਂ ਹੈ... 

ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ, 
ਮਨੁੱਖ ਤੋੱ ਦੇਵ-ਪੁਰਸ਼ - _ ___ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਧਿਆਇਆ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) `ਰਰੇ ॥ 
ਧਿਆ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਕੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 

---(ਉਹ)? ਗ/ਓ-ਨਾ%' ਲੀ ਅਰਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱ ਟੋਵ-$#ਰਸ਼ ਝਣ ਗਈ ਹਨ; ਭਾਵ ਭ੍ਰਹਮਆ-/ਨਆਨਤਾ 
ਵਾਨੀ #ਵਨਥਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਹ' ਛਲ ਹਨ:.. 

ਹਉਮੈ (ਹਉੰਮੰ? ਮਾਰਿ(ਨਆਾਰ) _______ ਮਿਲਾਇਅਨੁ , (ਮਲਾਇਅਨ) 
ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਏ, ਜੋੜ ਲਏ 

ਗੁਰ ਕੈ _ ਸਬਦਿ(ਸ਼ਝ) ਲਾ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਗਏ 

...ਵਾਹਹੰਗੁਰ ਨੰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੰਟਗੋ? ਅਕਾਰ ਨੂੰ #ਟਾ ਕੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ #ਲਾ /ਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਾ 
ਰਾਹ ਉਹ (#7੬ਆਦਾੰ /ਵਕਾਰਾਂ ਦੋ ਭਵ-ਨਾਗ਼ਰ' ਤ? ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਗਣ ਹਨ... 

ਨਾਨਕ, ਸਹਜਿ।ਗਟਜ) ਸਮਾਇਅਨੁ, (ਨਨਾ£ਅਨ) 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ ! ਆਤਮਿਕ ਅਭੋਲਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਰਿ(ਹਰ) _ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥ 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

..-ਹੈ/' ਨਾਨਕਾ/ ਵਗਿਗਰ' /ਨਨਹਾਂ ਉਤ ਆਧਣਾੀ ਝਸ/ਇਸ਼ ਕਰ /ਇੰਟ, ਉਹ ਸਹਿਨਾ-ਅਵਸ਼ਥਾ /ਦਲ' ਅਭੌਟ' ਹੈਂ 

ਸਾਂ ਹੀ/ 



2 & 6; 
ਹੈ ੨ । 

ਨੰ ਚ੍ ੧ 

&._ (੮ਊ ਖਾ 5੨੨ ਨੇਕਿ”। --<੩ 
ਵਿ ੮੩ ਅੰਕ ੯੦-੯੧ ੨੨ /-€ ਮਤ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇੱਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿ।ਹਰ? ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ (ਭਨਤ) ਕਰਾਇ, 

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ , (ਵੇਖਾਨੰਅਨ/॥ 
ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਵਿਖਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਈ 

“ਨ ਨੀ (ਭਕਨਾ ਤੀ ਭਵਨ? ਕੀ ਡਾ ਬਰ (ਅਤ ਅਜ ,ਉੰਗ ਆ 

ਓਡ ਆਪਣ) ਵਡਿਆਈ ਪਰਕਣ ਕਰ (56 ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾਂ ਫਡਆਈੰਂ ਦਾ /ਵਲਮਾਦਾਂ ਰੰਗਾ ਝਾੜ੍ਹਾ 
/ਦਾਤਾ”.. 

ਆਪਣੀ ਆਪਿ(ਆ੫) ਕਰੇ ਪਰਤੀਤਿ,(ਪਰਤ/ਤ) 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨ(ਘਆਲੰਅਨ? ॥ 

ਆਪ ਹੀ ਟਹਿਲ ਘਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ 

---ਦਾ7ਧਗਾਾਰ #ਆ੫' ਹੀ (ਭਗਤ ਲਨਾਂ ਦੇ /ਨੇਗਇਆਂ /ਵਲ) ਆਪਣਾ ਡਰੰਸ਼ਾ /ਊੇੜਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ _ 

/ਏਵੇ' ਉਹ ਭਗਤ ਰੂ ਹੱਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੀ ਆਪ ਨੰ (ਨੋਸ਼ਰਨ ਨ੫0 ਘਾਲ-ਸੋਫਾ ਕਰਏਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ, (ਹਰ). ਭਗਤਾ।ਭਗਤਾਂ? ਨੇਂ ਦੇਇ।੬) __ ਅਨੰਦੁ ,(ਅਨੰਟ) 

ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ___ ਨੂੰ ੬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 

ਥਿਰੁ (ਨਨ) ਘਰੀ(ਘਗ? ਬਹਾਲਿਅਨੁ(ਭਹਾਨਨੇਅਨ) ॥ 
ਅਡੋਲ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਘਰ ਵਿਚ ਰ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦਾ 

--- ਦ0ਹਗੁਰ ਡਗਤ-ਲਨਾਂ ਨੂੱ` #ਸ਼ੀਆਂ-ਬੌੜੇ ਝਸ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀ ਭਟਕਣਾਂ ਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ,ਨੱਸ) ਘਰਾ 
ਚਾ ਭਾਵ ਨੰ-ਸ੍ਰੂਪਾ /ਵੇਲ ਬਹਾਨਾ /ਓੱਟਾ ਰੰ... 

(ਨ? ਨਨ? ਦੇਈ ਥਿਰੁ (/#ਠ? ਰਹਣਿ, (ਗਨਣ) ਪਾਪੀਆਂ(&੫%? ਨੌਂ, 

ਚੁਣਿ(ਦੁਣ) ਨਰਕ ਘੋਰਿ।%ਰ) ਚਾਲਿਅਨੁ(ਜ਼ਾਨਿਅਨ? ॥ 
ਚੁਣ ਕੇ ਦੋਜ਼ਕ, ਜਹੰਨਮ _ ਭਿਆਨਕ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ 



.--(%ਰ)? ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ (ਵਗਠਗੁਰ) /6ੱਤ` ਲੀ ਆੰਕਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਨਲਾ #ਲ' ਨਗ /£ਕਣ' /ਏੱਟ; ਸਗ 
ਉਣ' ਚੁਣ ਕੇ ਭਆਨਕਾ ਨਰਕ ਵਲ ਤਰ /ਇੱਟਾ ਹੈ... 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਭਗਤਾ।(ਭਗਤਾਂ) __. _ਨੌ(ਨ? ਦੇਇਏ? ਪਿਆਰੁ , (//ਆਰ)? 

ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ 

ਕਰਿ।ਕਰ) ___ .ਅੰਗੁ(ਅਨ) ਨਿਸਤਾਰਿਅਨੁ (ਨੈਸ਼ਤ/ਰੈਅਨ)? ॥੧੯॥ 

ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

...(ਖੰਤੂ ਓਹ? ਭਗਤਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਣਾ? ਪ੍ੰਨ ਝਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆ ਹਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ7ਇਆਵਾੰ 

ਓਕਾਣਾਂ ਦੇ ਭਣ-ਨਾੜਤ ਤੱ? ਪਾਠ ਉਤਾਰ ,ਇਛਾ ਹੈ/ ਰ੍ 

ਸਲੋਕ, ਮ੧ (ਨਲ) ੧(ਘਹੇਲਾ? ॥ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ 

ਕੁਬੁਧਿ(ਕੁਭੱ? __ਡੁਮਣੀ, _ ਕੁਢਇਆ ਕਸਾਇਣਿ, 
ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਮਿਰਾਸਣ ਨਿਰਦੈਤਾ, ਦਇਆਹੀਣਤਾ ਕਸਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੁਚੜਨੀ 

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਜੂਹੜੀ, ਮੁਠੀ __ਕ੍ਰੋਂਧਿ,ਕੁੱਧ) ਚੰਡਾਲਿ(ਚੰਡਾਲ) ॥ 
ਪਰਾਈ _ ਨਿੰਦਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ _ ਭੰਗਣ ਠਗਿਆ _ ਗੁੱਸਾ ਚੰਡਾਲਣ, ਨੀਚ ਔਰਤ 

-.(ਨਨੁੱਸ #ਇਰਲ?) ਖ਼ੱਟਾਂ #2; #ਰਾਲ਼ਣ ਵਾਲ 2, ਦਣਆਗੀਣਤਾ ਕਸ਼ਾਣ ਵਾਂਨ ਹੈ, ਦੁਯਰੇਆਂ ਦਾ 
/ਨੱਦਾ, ਅੰਦਰ ਟੀ ਦੂਹੜਾ ਵਾਗ ਹੈ (ਨੇਂ ਦੂਯਓਆਂ ਦੀ ਗੱਲੀਂ ਨਾਣ਼' ਕਰਦਾਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੱਹ ਲੰਡਾਲਣ ਵਾਗ ਹੈ, 
/ਏਨਹਾਂ ਸ਼ਹੱਠੇਆ ਨੰ (/ਏਨਨ਼ਾਨ ਨੂੰ? ਠੱਗਆ ਗਇਆ ਹੈ... 

ਕਾਰੀ(ਕਾਨੰ? ਕਢੀ (ਕੰ? ਰ ਕਿਆ, ਥੀਐ, 
ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਖਿੱਚੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ।ਬ਼ੰਠਆ? ਨਾਲਿ(ਨਾਲ) ॥ 

ਜਦੋਂ ਚਾਰੋ' ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਲ 

...ਸੰਝ' (ਉਪਰੰਕਤ) ਲਾਰੇ ਗੀ (4ਗੰਵੈਰਤ/ਆਂ ਹਰਾ ਨਮੋ /£ਨਲਾਨ ਲੋ) ਨਾਲ ਨੀ ਗੀਆਂ ਹਨ; ਤਾਂ ਬਾਠਰ 
ਜੱਕਿਆਂ ਜਉਆਂ ਉਪਰ ਕਰਮ-ਕਾਡੀ ਲਕੀਰਾਂ /#ਓਣ ਨਾਲ ਕੰ ਭਣਦਾ ਹ, ਉਨ 

_ਨਠਾੰ” ਹੁੱਛਾ)... 



ਨ ਰ ਨ 
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ਸਚੁ (ਨਰ) ਸੰਜਮੁ(ਸੰਜਮ? ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ, 

ਨਾਵਣੁ ,.ਨੂਾਵ਼ਣ? ਨਾਉ।ਨਾ£? ਜਪੇਹੀ।ਲਧੋਨ? ॥ 

ਇਸ਼ਨਾਨ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ 

----(%ਨ5 /ਵੇਚ' ਗਇਆਰ' ਮਆਨੁੱ£ ਇਹ' ਹੁਏ ਹਨ ਲੱ ਰੱਲ? ਸੱਠ ਨੂੰ (ਜੀਵਨ 2 ਆਹੈਲਾਦ; ਉੱਚ ਆਲਰਣ 

ਨੂ (ਡੱਕੇ ਠੰਆਂ ਲਕੀਰਾਂ), ਅਤੇ ੫ਰਸਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾ /ਨੈਮਰਨ ਨੂੰ /ਏਸ਼ਨਾਨ ਝਣਾ' ਲੈਦੇ ਹਨ:.. 

ਨਾਨਕ, ਅਗੈ ਜਾ ਉਤਮ ਸੋਈ, 
ਹੇ ! ਨਾਨਕ! ਅੱਗੇ, ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੇ __ ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ 

ਜਿ ਰ ਪਾਪਾਂ ਰ ਪੰਦਿ(ਪਦ) ਨ।ਨ? _ ਦੇਹੀਂ।ਏਗੰ? ॥੧॥ 

ਜੋ ਕੁਕਰਮਾਂ _ ਨਸੀਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ _ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 

ਸਿ ਤਾ ਜਾਗਤਾਦਾ ਨ ਗਲਾ ਬਲ ਤਲ ਤਮ ਹਦ ਤਾਲ 
ਨਸੀਹਤ ਨਗ /ਇੰਏ / 

ਮ8 (ਨ/ਨਲਾ) ੧(ਘਨਲਾ) ॥ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ _ਪਹਿਲੀ 

ਕਿਆ ` ਹੰਸੁ(ਨ? __ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ, (ਭਨਲਾ) 

ਕੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ __ਕੀ __ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਕਪਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ 

ਜਾ(ਜ਼ਾ? _ਕਉ ਨਦਰਿ(ਨਦਰ? ਕਰੇਇ॥ (ਕਠੰ? 
| ਜਿਸ ` ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ __ ਕਰ ਦੇਵੇ 

ਕੰ ਹੱਲ ਭਾਵ /ਨੋਰਮਲ ਭੱਹੰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤ ਭਗੁਲਾ; ਭਾਵ ਕਪਟੀ ਡੱਲਾ ਵਾਲ (ਭਾਵ ਉੱਠ ਨਵ ਦੰ 
ਰੀ 
ਰਿ ਵਿਦ 

ਜੋ __ ਤਿਸੁ) - ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, 
ਜਿਹੜਾ ਰ੍ ਉਸ(ਪ੍ਰਭੂ) ਰ੍ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਹੇ! ਨਾਨਕ 

ਕਾਗਹੁ (ਕਾਨਟੁ” ੍ ਹੰਸੁ (ਨਨ) ਵਿ ਲੇ _ਕਰੇਇ॥੨॥ 

ਕਾਂ ਹੰਸ, ਭਾਵ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾਂ ____ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 



...ਹ/ ਨਾਨਕਾ/ (ਜਦ ਪਾਰਲ੍ਹਹਨ' ,ਕਰ੍ਧਾ ਦੇ ੫ਰ /ਫਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਣਾਂ ਅੱਗਣਾਂ ਫਲ ਨਗ ਵੇਖਦਾ) /ਫਰ? 
/ਹੜਾ ਉਸ (“ਰਸ਼ੋਨਰ' ਨੂੰ). ਲੱਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਕਾਂ ਤੱ ਹਨ ਭਣਾ /ਇੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ /ਨੈਰਮਲ-ਨੱਧ ਵਾਲਾ 

ਕਰ /ਏਂਦਾ ਹੌ / 

ਪਉੜੀ ॥ ਰ੍ 

`_ ਇਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀਤਾ ਰ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ,,ਕਨ7 

ਕਰਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਾਰਜ 

ਸੁ ਹਰਿ(ਹਰ) ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥ 

ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ, ਪਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

(ਨ/ ਭਾਈੰ/ ਜੀਵਨ ਟਾ #ਹੜਾ ਵ? ਕਾਰਨ (ਭਰਾ? ਕਰਨਾ ਝਾਗੰਏ, ਉਸ (ਲਈ) ਫਹੰਹੇਗੁਰੂ ਪਾਨ ਲੰਟੜ£, 

ਝੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਗੰਠਾੀ ਹੈ... 

ਕਾਰਜੁ (ਕਾਰਜ) ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ , (ਸਵਾਰ) 
ਕੰਮ ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ __ ਸਵਾਰ, ਰਾਸ 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਕੁਰ) ਸਚੁ(ਸਰ) ਸਾਖੀਐ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਸਥਿਰ(ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿੱਖਿਆ 

....ਅਤਗੁਰੂ ਦਾ (ਨੁਰ-ਝੜਟ' ਰਾਗ /ਇ5?? ,ੱਖਿਆ' (ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਵਨ ਛਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ? #ਲੰਵ-ਸੱਤ 

(੪ਰਨੈਸ਼ਰ, /ੱਦਨਾ ਟੇ ਸਭ)? ਕਾਰਜ #ਵਾਰ` /ਏਂਦਾ.., ( 

ਸੰਤਾ(#ੱਤਾਂ? ___ ਸੰਗਿ(ਸੱਲ) ਨਿਧਾਨੁ ,।/ਨੋਧਾਨ) 

` ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅਤ) _ਚਾਖੀਐ ॥ 

ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੱਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਛੱਕ ਲਈਦਾ ਹੈ 

...ੱਤ-ਪੁਰਖ਼ਾਂ ਦੀਂ ਲੰਗਤ' ਰਾਨੀ (ਸੱਤ-ਨਆ ੮?) #ਜ਼ਾਨਾ (ਪੁਾਖਤ ਹੁਇ 6 ਅਤੇ ,ਫੈਰ' ਸ਼ ਉਰ ਸ਼ਾ 
__ਲਣਾੰ ਅਮਰ ਕਰ ਏੋਣ ਵਾਲਾ? ਨਾਮ-ਅੱਕਤ ਛਕੀਟਾ 2... _ 
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ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥ _ ਰਿ 
ਭੈਅ, ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸੇਵਕ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਹਾ 

...>ੋ/ ਦਲੇਆਵਾਨ? ਡਰ' ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ; (ਭੌਨਤਨ ਜੜਾਂ ਨੈ &? ਛਾਲ ਟੀ (ਹਜ) ਰਾਂਝੇ ਲਵ... 

ਨਾਨਕ, ਹਰਿ(ਹਗ) ਗੁਣ ਗਾਇ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! __ ਪ੍ਰਭੂ ` ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਗੁੰਣਾਂ _ਗਾਇਨ 

ਅਲਖੁ(ਅਨ੨? _ ਪ੍ਰਭੁ (੩) _ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥ 
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ __ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹਨ 

...ਨ? ਨਾਨਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਠੰਆਂ ਚੱਨਆਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹਏਨ ਕਰਨ ਨਾਨ ਆਉਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋ ਫਰਸ਼ਨ-ਦਟਾਰ 
ਕਰਾ ਲਲੰਟੈ ਹਨ ਭਾਵ ਓਸ ਨੂੱ` ਲਾਣ ਲਲੀਟਾ, ਸਨੜ ਲਲੀਟਾ/ ਰ੍ 

ਸਲੋਕ, ਮ£(ਮ#ੈਲ) ___ _ ੩(ਤਜ੭) ॥ 
ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ _____ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੀਸਰੀ 

_ ਜੀਉ ਪਿੰਡੂ(#ਡ) ਸਭੁ(ਨਭ) ਤਿਸ ਕਾ, 
ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ _ ਸਾਰਾਂ ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) _ ਦਾ _ 

ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ(ਅਧਾਠ? ॥ 

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ,ਓਟ 

---/ਹੱਓ' #ਤ #ਗਰ` ਸਾਰਾ ਕੁੜ ਓਸ (ਕਰਤਾ 0ਨ#? ਈਂ & (ਨੋਹੜਾ? ਸਰਰੇਆਂ ਨੂੰ ਓੰਟ-ਆਗ਼ਰਾ ਕਸ਼ਟਾ 

ਰੀ... 

ਨਾਨਕ, ਇਕ ਗੁਰਮੂ ਖਿ(ਨੁਨਾ? ਸੇਵੀਐ,- 

ਹੈ! ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ (ਦਾਤਾਰ? ॥ 

ਹਿਰ ਨ ਸਾਂ ਣਾ ਤਾਂ ਭਖੜਣ ਵਲ (ਪਾਰਕਰਸ? ਛਾ 

ਵਾ-/ਨ#ਰਨ' ਕਰਨਾ ਜਾਗਦਾ ਨੀ... ਰ 
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ਹਉ(ਹ£? ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ(#ਨ੍? ਕਉ, 
ਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ __ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਜਿਨਿ(#ਨੂਹ? ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ(ਹਗ) ਨਿਰੰਕਾਰੁ (/ਨੋਰੰਨਾਰ) ॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਧਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਾਕਾਰ 

....ੰਨਹਾਂ ਨੰ /ਨੈਰਕਾਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨ#ਆਰਆ ਹ. ਸੰ” ਉਨਹਾਂ ਤੱ ਘਨਿਹਾਰ ਘਨਿਹਾਰ' ਲਾਂਟਾ 7੧... 

ਓਨਾ(ਓਨ੍ਹ? ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਰ ਉਜਲੇ, 
ਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਜ੍ਹਲ, ਨਿਰਮਲ 

ਓਨਾ(ਓਨੂਹ? ____ ਨੋ ___ ਸਭੂ(ਸਭ) _ ਜਗੜੂ (ਜਗਤ? ਕਰੇ ___ ਨਮਸਕਾਰੁ(ਨਮਨਕਾਨ? _ ॥੧॥ 

..ਉਨਾਂ ਦ ਨੂਹ ਹਨੰਸ਼ਾਂ ਉਨੂਲ ਹੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ” ਨ#ਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੰ/ 

[| _ ਮ$(%ਨੈਲਾ) ੩(5ਜ੭ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ(ਸਤਕੁਰ) ਮਿਲਿਐ, ਉਲਟੀ ਭਈ, 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ __ਉਲਟ, ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ 

ਨਵ ਨਿਧਿ (ਨਨ) _ਖਰਚਿਉ ਖ਼ਾਉ ॥ 

ਸਓਗੁਰੂ ਦੋ ਨਲਾਪ ਨਾਲ (ਪਰਲ ਨਾਧਕਾਂ ਦੀ /ਕਰਤਾਂ ਮਇਆਵਾਂ /ਏਕਾਰਾਂ ਤੱ? ਓੰਲਟ' ਹੈਂ ਜਾਂਦੀ 5, (ਅਤੇ 
ਸੱਤ-ਨ#' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ” ਝਾਣ-ਖਰਲਣ ਲਈਂ ਨੌਂ ਨੈਧੀਆਂ ਭਾਵ ਸ਼ੰਨਾਰ' ਦੇ ਸਭਾ ਪਟਾਰਲਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਲਾਂਦੇ ਹਨ... 

ਅਠਾਰਹ _ ਸਿਧੀ, ਪਿਛੈ ___ਲਗੀਆ।(ਨਨਆ? ਫਿਰਨਿ, ,(/ਫ਼ੈਰਨ) 
ਅਠਾਰਾਂ । ਮਗਰ ਘਾ [ & ਕੋਮ ਭੀ [1 ਹਿ ਭੀ [1 ਹਨ 

ਨਿਜ _ਘਰਿ(੫ਗ) _ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਇ।੩ਾ£? ॥ 
ਸੈ __ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਿਆ,ਟਿਕਿਆ __ ਸ੍ਰੈ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਅੰਤਹਕਰਣ 
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....ਅਠਾਰਾਂ ਨੱਘਆਂ (ਓਸ ਦੇ? ਮਗਰ ਲੱਗਆਂ /ਫਰਦੀਆਂ ਹਨ; (ਪਰ ਸ਼ ਛਾ ,6ਤ) ਆਮਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ 
ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ-ਨ੍ਰੂਪ ਭਾਵ ਆਤਨੀਕ' ਅਡੰਲਤਾ /ਵੋਲ' /ਟ/ਕਿਆ- ਗਹੰਦਾ` ਹੈ... 

ਅਨਹਦ ਧ੍ਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ, 

ਆਤਮ-ਮੰਡਲ ਸੰਗੀਤ ਸਦਾ, ਨਿਰੰਤ ਵੱਜਦਾ 

ਉਨਮਨਿ(ਓਨਨਨ? ਹਰਿ(ਹਰ) ___ਲਿਵ _ਲਾਇ॥ 

ਮਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਵਸਥਾਂ, ਪਰਭੂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋੜਦਾ 

ਭਾਵ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ । 

---(ਓਨਾ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ /ਵਲ) /ਨੈਰੰਤਰ ਆਤਨ-#ੰਡਲ ਦਾ ਅੱਗੰਤ ਵੱਨਦਾ ਗਹੰਦਾ ਹੈ, ਠਾਫ ਆਤ/ਨਕ' ਅਨੰਦ 

ਦੈ #ਵਸ਼ਲਾ ਝਣਾੰ ਰਹੰਟਾਂ ਹੈ/ ਓਹ /ਨੱਤ' ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਵਨੜਾ /ਵੈਰ' /ਟਕ' ਕੰ. ਅਕਾਲ &ਰਸ਼ /ਵੇਰ /ਮਆਨ 

ਸੰਤਾ ਰਥੱਟਾ` ਹੀ/ 

ਨਾਨਕ, __ਹਰਿ(ਹ) _ਭਗਤਿ(ਭਗਤ? ਤਿਨਾ(#ਨ੍ਹਾ/ . ਕੈ ਮਨਿ(ਮਨ) _ ਵਸੈ, 
ਹੇ! ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ _ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ __ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ 

ਜਿਨ(ਨੰਨ੍? _ਮਸਤਕਿ(ਮਨਤਕ)? __ਲਿਖਿਆ ਧੂਰਿ(ਮੁਰ? ਪਾਇ॥੨॥ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ __ ਅੰਕਿਤ, ਉਕਰਿਆ _ ਧੁਰੋਂ, ਰੱਬੀ-ਦਰਗਾਹੋਂ __ਪਾਇਆ 

...ਨੇ/ ਨਾਨਕ/ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀ ਬੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ,ਟਰਦੇ /ਏਚਾ ਵਦੀ ਹੈ, #ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ #ਸ਼ਤਕਾ /ਫੋਲ (ਭਗਤਾਂ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ? 
ਰੱਭੀ-ਦਰਗਾਹ 2 /ਨ੩' ਕੰ ਪਾਣ .ਹੁੱਏ ਹਨ/ 

ਪਉੜੀ ॥ 

ਇਕ ਕਾਵਿ-ਛੰਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਉ।ਹ6? _ਢਾਢੀ ੧ ਹਰਿ(ਹਰ) ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਰ ਕਾ, 
ਮੈਂ _ ਭੱਟ,ਜੱਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ _ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ _ਪਤੀ ` ਦਾ 

ਹਰਿ(ਹਗ) ___ ਕੈ __ ਦਰਿ(ਟਰ) ਆਇਆ ॥ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਪੜਿਆ 

੍ ਤਾਂ (ਅਪਣੇ? ਮਮ ਹਰ ਛਾਂ ਭਲੀ ਫ ਨੋ (ਆਪਣੇ) ਪਰਸਰਰ ਦੋ ਟਆਰੋ ਤੇ (ਉਨੋਤੜ ਲਾਈਨ 

ਕਰਨ ਭਈ) ੫ਹੁ/ਨਆਂ ਹ?.. 
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ਹਰਿ, (ਹਠ? ਅੰਦਰਿ(ਅੱਟਨ) ਰ ਸੁਣੀ _ ਪੂਕਾਰ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ੍ ਸੁਣ ਲਈ ਕੁਕ, ਫਰਿਆਦ 

ਢਾਢੀ ਰਸ ਮੁਖਿ(ਨਕ) ਲਾਇਆ ॥ 

_ਜੱਸ਼ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਸਨਮੁੱਖ (ਬੁਲਾ) ਲਿਆ 

...ਪ੍ਭਾ-ਲਾੰ ਨੰ ਨੰਗੀ ਫਾਢੀ ਟੀ ਕੂਕ ਨਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਐਨ ਅੰਦਰ (ਆਵਾਜ਼ ਆਰ ਕੰ ਆਪਣੇ? ਨਨਨਮੂੰ£ ਭਲਾ 
ਪਨ... ਨ 

ਹਰਿ, (ਹਰ) ਪੁਛਿਆ ਢਾਢੀ ਸਦਿ(ਸਦ) ਕੈ, 

ਪ੍ਰਭ-ਜੀ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ __ ਜੱਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 

ਕਿਤੁ (ਕਤ) ਅਰਥਿ(ਅਰਕ) ਤੂੰ ਆਇਆ ॥ 
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ, ਮਨੋਰਥ ___ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਂ 

..ਪੂੰਭਾਲਾੀਂ ਨੰ. (ਨਨ) ਭਲਾ ਕੇ $ੱਡਆ # (ਹ/ ਭਾਈ?) ਤੂੰ ਕੈਨ ਮਨੌਰਲ ਲਲਾੰ (ਮੌਰੇਂ ਕੱਲ? ਅਹਆ ਹੈਂ. 

ਨਿਤ . ਦੇਵਹੁ ____ ਦਾਨੁ (ਦਾਨ? ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, 
ਰੋਜ਼ ਰ੍ ਦਿਓ, ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਦਾਤ ਦਇਆਵਾਨ _____ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 

ਹਰਿ(ਹਨ) ਨਾਮੁ(ਨ%) ___` ਧਿਆਇਆ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ, ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ 

...ਨੈ' ਲੱਦੜਾਂ ਕਤ?) ਨਾਹਰੇ ਲਓ? (ਤੁਠ ਕੇ ਨੰਨੂੰ? /2ਹ ਦਾਤਾ ਭਖਸ਼ #' (ਨ? ਨੱਤ; ਗੱਰ-ਨ#%` ਛਾ ਗੰ 

ਹਰਿ (ਹਰ) ਦਾਤੈ ਰ ਹਰਿ(ਹਰ) ਨਾਮੁ।ਨਾਸ? ਜਪਾਇਆ, 

ਪ੍ਰਭੂ __ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਜਪਵਾਇਆ 

ਨਾਨਕੁ (ਨਾਨਕ) ਪੈਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ 
ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ) ਪਹਿਨਾਇਆ ___ 

-.- (ਨੌਰਾ ਤਰਲਾ ਨੁਣ' ਕ) ਪ੍ਰਭ ਲੀ ਨੂੰ (ਨਨ ਆਪਣਾ ਹਲੂਗੀ /ਇਚ /$ਨਾ' ਕ? ਗੰਰ-ਨਾ#' ਦਾ ਨਾਪ ਕਰਵਾਇਆ 
ਅਤੇ /ਫੈਰ' (/ਮ/ਆਰ ਅਤੇ /£ੱਸ਼ਤ-ਆਣ' ਕਗ/ਇਆਂ /ਨੈਰੱਪਾਉਂ ਵ?) ਪ/ਹਨਹਇਆ/ 
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ਸੁਧੁ(ਨ੨ 
ਨੋਟ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ੨੨ ਵਾਰਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ੧੬ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਧੁ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਦੀ 

ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਧੁ ਕੀਚੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰਾਂ (ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 

ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਆਖੀ, ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (ਡਖਣੇ), ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 
ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਿ 

` ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧੁ ਹੈ ਭਾਵ 
ਦਰੁਸਤ ਹੈ। 

96ੰ7ਏਕ 6ਅੰਕਾਰ) 
/ਏਕਾ ਪਰ॥-ਆਤਸਾ(5%ਕਾਰ) /ਨੈਰੱਤਰ ਸਰਲ /ਫਆ੫ਕ' ਹੈ/ 

ਸਤਿ (5) ਰ 
(ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ,ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ, ਸਦਾ) ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰ 

ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥(ਪੁਸ਼ਾਟ) ੍ ਰ 
ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ) 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (/ਨਗੰਰਾਨ) ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ॥ 
ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ 

__ ਏਕੁ (੬੩) ਸੁਆਨੁ(ਨੁਆਨ) ਕੈ ਘਰਿ(ਘਣ? ਰ ਗਾਵਣਾ 

ਨੋਟ: ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧ ਘਰੁ 8) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਉਣਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ੪ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ੪ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਰ੍ ਰ੍ 

ਜਨਨੀ ੍ ਜਾਨਤ, _ਸੁਤੁ(ਨਤ) __ ਬਡਾ ਹੋਤੁ(ਨਤ) ਰੈ , 
ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ _ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਇਤਨਾ ਗੁ ਨਨ) _ _ਜਾਨੈ, 
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ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ _ਅਵਧ ਘਟਤ(ਘਟਤ) ਹੈ ॥ 
ਜੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ __. ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਲਨ ਦੌਣ ਵਾਲ ੭ ਸ਼ਖ਼ੜਦਾਂ ਹੈ /ਕ (ਮੋਰ?) &ੱਤਰ (/ਟਨ ਪੂੂਤਾੰ /ਏਨ)_ਫੱਡਾ ਹੱ /ਰਹਾ 2 (ਪਰ) ,ਏਨੀੱ 
ਐਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਮਡਲਾਂ ਜੌ (ਉਨ ਲੀਂ 50 ਉਮਰਾ ਹਰ ਰੱਸ਼ ਘਟਦਾ ਹ ਲਾ ਰਨ ਹੈ... 

ਮੌਰ _ਮੌਰ ਕਰਿ, (ਕੱਡ) ਅਧਿਕ, ਲਾਡ (ਲਾਡ) ਧੱਬਿ,6 (ਸਰ) 

ਮੇਰਾ __ਮੇਰਾ ___ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ-ਮਲ੍ਹਾਰ ਕਰਦੀ 

ਪੇਖਤ `ਹੀ, ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥੧॥ 
ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗੇਤਰ __- ਯਮਰਾਜ ਹੱਸਦਾ ਹੈ 

_ ੭ ਝੰਟੇ ਠੂੰ? ਨੌਰਾ ($ੱਤਰ) ਆਰਾ (ਤਰ) ਕਰ ਕਰ' ਕੰ ਬਹੁਤ ਲਾਆ-ਮਨਹਾਰ ਕਰਣਾ ਹੈ, ੫ਰ' ਯਮਰਾਲਾ 
/ਏਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਲ ਫੋਲ ਕੰ ਹੱਸਣਾ ਹੈ... 

ਜਗੁ(ਲਨ੍? ___ ਭਰਮਿ(ਭਰਨ? ਲਾਇਆ ॥ 

ਸੰਸਾਰ __ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾਇਆ 
ਐਸਾ, 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ 

੧04੨ ੫ 

---(ਹ / ਵਾਨਹਗੁਰੂ /? /ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂ (ਆਮ ਨੰ ਆਪਣ ਕੱਤਕ ਰਾਨੀ? #ੱਸ਼ਾਰ' ਨੂੱ` ਭਰਮ-ਡੁਲੰਲੈ /ਵੇਚ 
ਨਨਾ/ਇਆ ਹ/2ਆਨ ਹੈ... 

_ਕੈਸੇ _ ਬੂਝੈ, ਜਬ __ ਮੋਹਿਆਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕਿਵੇਂ _ਬੁੱਝੇ, ਸਮਝੇ ਜਦੋਂ ਕਿ _ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ _ਮਾਇਆਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਠਹਿਰਾਉ 

...ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨੀਂ ਕੈਵੇ' ਸਕਦਾ ਹ, ਨ (ਨਾਰ) ਮ;6ਆਦੀ #ਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨ ਉਨ ਰੱ 

ਮੋਓਆ ਰੋਇਆ ਰੈ... ਰ੍ 

ਕਹਤ।(ਕ/ਤ) ਕਬੀਰ, ਛੋਡਿ /ਡੰਡ) ਬਿਖਿਆ ਰਸ, 

ਇਤੁ (੬੩੭. ਸੰਗਤਿ(#ੰਗਤ) ___ਨਿਹਚਉ ਜਾ ਮਰਣਾ ॥ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਯਕੀਨਨ ਹੀ (ਆਤਮਿਕ ਸੌਤੇ) ਮਰ ਜਾਣਾ 

ਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਡਾਉਏਾ ਹੈ 8; ਨੈ/ ਭਾਣ/ ਤੂੰ #ਇਆਫਾੰ /ਏਕਾਰਾਂ ਦੋ ਫ਼ਠੋਗੀਲੇ ਨੁਆਣ ਹੂ 
/ਤਆਗਾ ਦਨ, /ਟਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੂ ਅਵੱਠ ਗੀ (ਆਤਮਕ #ਤ)? #ਰ ਲਾਣਾ ੈ.. 
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ਰਮਈਆ __- ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ, _ਅਨਤ __ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ, 
ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆ (ਪ੍ਰਭੂ) ਸਿਮਰੋ ਜੀਵ ___ ਅਨੰਤ __ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ 

ਇਨ ਬਿਧਿ(/6ਧ)_ ਭਵ ਸਾਗਰੁ (ਨਾਨਰ? ਤਰਣਾ ॥੨॥ 

ਇਸ ਬਿਧੀ, ਤਰੀਕੇ ਸੰਸਾਰ __ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ 

...ਹ/ ਪ੍ਰਾਣ?ੈ/ ਸ਼ਰੜਾ-/ਵਆਯਕ' (ਪਰਨੀਸ਼ਰ) ਦਾ ,ਨੈ#ਰਨ ਕਠੰ, (ਕੈਸੀ /£ਹ #ਸਰਨਮਣ) ਬਾਣ? ਲੀ 
ਅਨੱਤ-ਯੀਵਨ' ਝਥਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨ, /ਏਲ' ਤਗੰਕੇ ਰਾਗੀ ਭਵ-ਸ਼ਾਗਰ` ਨੂੰ” ਤਰ ਸਾਈੀਦਾ ਹੈ... ਪਿ 

ਜਾਂ __ ਤਿਸੁ(/ਤਨ? ਭਾਵੈ ਤਾ।ਤਾ? ਲਾਗੇ ਭਾਉ ॥ 
ਜੇਕਰ _ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ___ ਤਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ 

ਲੈ ਓਨਾਪੜੂ? ਨੂੱ` ਚੱਨਾ ਲੱਨ ਤਾਂ ਨੰ ਉਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸੜਦੀ ਹੈ.. 

ਭਰਮੁ (ਭਰਮ) ਭੁਲਾਵਾ __ ਵਿਚਹੁ (ਵਰ? ਜਾਇ॥ 
ਸੰਦੇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

--. (#ਤੰ /ਹਰਦੇ? /ਫਚ ਸਭ ਭਰਮ-ਭੁਲੰਬਾ ਦੂਰ ਹੱ ਲਾਂਟਾ ਹੈ... 

ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ (ਅਟਲ) ਗਿਆਨ ਮਤਿ(ਮਤ) ਜਾਗੈ _॥ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਉ __ਸਮਝ, ਬੋਧ ਮੱਤ, ਸਹੀ ਸੂਝ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ 

--- (/ਛਰਾ' /ਹਰਾਣ /ਵੇਲ) ਆਤਨ/ਕਾ-/ਟਕਾਉਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਝਣ' ਨਾਂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਠ-/ਨਿਆਨ ਵਾਲ 
#ਹ-/ਨੈਲੰਕਾ, ਨਾਗਗ੍ੂਤ ਹੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਰ 

ਗੁਰ ____ ਪ੍ਰਸਾਦਿ(ਪੁਸਾਟ? ਅੰਤਰਿ(ਅਤਰ) ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਮਿਹਰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ __ਧਿਆਨ __ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ 

,.-ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ #ਹਰ ਰਾਗ ਅੰਤਹਕਰਣ /ਫੋਜਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ) ਨਆਨ' ਨੁੜ ਨਾਇ ਹੈ... 

ਇਤੁ(£ਤ? ਸੰਗਤਿ, (ਸੰਗਤ) ਨਾਹੀ।ਨਾਨੰ? ਮਰਣਾ ॥ 

`_ ਐਸੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਮਰੀਦਾ 

--- (#ਓਗੁਰ ਟ$? ਅੱਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ' (/ਫਛੈਰ ਆਤਨਕਾ #ਤ)? ਨਹੀ” #ਗੀਦ”.. 
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ਹੁਕਮ ।(ਹਕਨ) ਪਛਾਣਿ, (ਪਛਾਣ? _ _ਤਾ(ਤਾ? ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥੧॥ 

ਆਗਿਆ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ ___ਤਦ ਖ਼ਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਦਾ, ਪਾ ਲਈਦਾ 

...(ਕਓਐ' ਲੇ ਸਹੇੜ ਦਾ) ਹੁਕਮਆ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਮ (ਪ੍ਰਡੂ? ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੱ ਜਾਂਦੀ ਹ/ 

ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ 
ਠਹਿਰਾਉ ਦੂਸਰਾ 

ਨੌਟ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਰਹਾਉ 
ਰਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੰੜ੍ਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ , (ਨਿਗਰਾਨ) ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਾ ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰ੍ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ (ਮੱਠ? ਮਨਿ(ਮਨ? ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਧਨ, ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੀਵ 

ਜਰਾ ਮਰਣੁ (ਮਰਣ) ਭਉ ਵਿਸਰਿ(/ਵਸਰ) ਗਇਆ॥ 

ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ __ ਮੌਤ ਡਰ ਕੁੱਲ ਗਿਆ 

ਹ/ ਪ੍ਰਾਠੰ/ (ਤੰਗ) /ਓੱਤ /#ਚ ਆਆ ਦਾ #ਹ ਲਹਤ ਹੈ, (੪ਰ' /£ਸ ਆਹ ਕਾਰਣ)? ਲੁਦੋਹੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਟਾ 

ਡਰ, (/#ਨਕੁਨ 2) ਡੇਲ ,ਨਆ ਹੈ... ਰ੍ 

ਕੁਟੰਬੁ (ਕੁਟੱਡ) ਦੇਖਿ, (ਦਸ) ਬਿਗਸਹਿ।/ਨਨਸ? ਕਮਲਾ ਜਿਉ।/ਨੈ£? 

ਪਰ ਘਰਿ(ਘਰ) ਜੌਹਹਿ(#ਗ?? ਕਪਟ ਨਰਾ ॥੧॥ 

ਪਰਾਇਆ ਨਿਵਾਸ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਕਪਟੀ, ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ 

.-ਤ੭ ਆਪਣੇ ਟੱਲਰ ਨੂੱ` ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਵਲ' ਫੁੱਲ ਵਾਨ /ਖੜਦਾ' ਹੈ? ਪੱਸ਼ੋੜਾਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂ (ਕਾਆ-ਵੱਲ੍? ਪਰਾਏ 
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ (/ਇਨਤ੍ਰਾਆਂ)? ਤੇ ਨਫ਼ਰ` ਰਖਦਾ ਹ?.. ਰ੍ 

ਦੂੜਾ ਰ ਆਇਓਹਿ, ਜਮਹਿ(ਜਅ? ਤਣਾ ॥ 
੍ ਦੂਤ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਬੁਢੇਪਾ 



1 ੧ ਇੰ 
॥ ਚ 1 

> ਮੱ 
੮੬ ੨7੧) 

॥॥੧/ 

( 

2 ੮1 /'ਮਿ ਮਹ (ਉ 
(/ 

( । ੨੬ 4” 
40? 

: ੨ ਓਂ ਚ ਉ ਸਿ / 

:--(ਪਰ' ਤੰਨੂ` ਕਉ ##ਡ ਨਗ ਆਉਦਾ ,8&7 ਕ#ਰਾਨ ਟਾ ਤਰ, ਭਾਵ ਲਲੋਪਾ (ਸੱਤ ਟਾ ਨਨੌਹਾ ਲੰਕੇ 
ਦਾਹਦਾਹ?) ਆ /ਠੋਹਾ ਹੈ... 

ਤਿਨ।£ਨ੍ਹ੭ ਆਗਲੜੈ, ਮੰਨ? __ ਰਹਣੁ (ਗਹੇਣ) ਨ(ਰੱ? _ ਜਾਇ॥ 
ਉਸ ਅੰਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ __ ਜਾਣਾ, ਸਕਣਾ 

... ਓਸ ਅੱਠ ਨੰ' ਟੂਕ ਨਹਾ ਸਕਣਾ (ਭਾਵ ਮੌਲੀ ਕੰਠ ਵਾਹ ਨਗ ਰਲਣਨ)... 

ਕੇਈ -“ ` ਕੋਈ ਸਾਜਣ (ਨਾਜਣ) ਆਇ ਕਹੈ ॥ 

ਵਿਰਲਾ __ ਇਕ ਅੱਧਾ ਸੱਜਣ, ਮਿਤ੍ਰ ਆਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖ਼ਦਾ 

....ਕੱਈ /ਵੈਰਲਾ /ਵੈਰਲਾ, /ਨੱਕ ਆਸਾ; ਸੰਤ-#ਤ੍ਰੇ (ਵਗੇਗੁਰੂ ਨੂ? ਆਕੇ ਕਟਾ ਹੈ /8.... 

ਮਿਲੁ(#ਲ) ਮੇਰੇ ਬੀਨੁਲਾ, (ਜਿਲਾ) ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ॥ 
ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਆਪਣੇ _ ਪ੍ਰਭੂ ਲਓ ਬਾਹਾਂ ਵਲ ਕੇ 

...ਕੈ' ਹੈ/ #ਨੋ/ ਪਰਆਾਤਨਆ; (ਨਨੋ ਏੁਆਨ) ਛਾਹਾਂ ਵਲ ਕੇ (ਨੰਨੂ ਆਪਣਾਂ ਨਲਫਕਤਾ /ਏਚ' ਘਟ? ਕੇ ਨਲ 

ਮਿਲੁ (ਨਲ) ਮੇਰੇ __ ਰਮਈਆ, ਮੈ।? _ਲੇਹਿ _ ਛਡਾਇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਆਪਣੇ __ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆਪਪ੍ਰਭੂ) ਮੈਨੂੰ ___ਲਵੋਂ ___ ਛੁਡਾਂ ਠਹਿਰਾਉ 

..-6/' #ੌਰੇਂ ਸ਼ਰੜਾ-/ਵਆਗਕ' (ਪਰਸਾਤਆਾ/) ਮੰਨੂ ਨਲ ਕੇ (ਜਮਦੂਤ ਦੋ ਭੰ# 3? ਕਤ ਕਰਵਾ ਨੰ... 

ਅਨਿਕ(ਅਨਕ)? __ ਅਨਿਕ (ਅਨਕ) ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, 

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ (ਅਮਰ? ਭਇਆ ॥ 

ਜਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ(ਸਮਝਦਾ ਹੈ) 
ਉਵ 

ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ/ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ /ਰ' ਅਨੰਕਾੰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੰਨਾ-/ਵਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਨੀ-ਨੱਜਾਂ ਚ (ਪਰਸ਼ੋਸ਼ਰ ਨੂੰ? 
ਝਨ ਲਾਂ 2; ਅਤੇ ਭਵ-ਨਾਨਰ' /ਵਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ` ਅਮਰ ਹੋਂ ਨਆ (ਲੜਦਾ ਹੈ)... 

ਮਾਇਆ ` ਮੂਠਾ `___ ਚੇਤਸਿ(ਲੰਤਸ) ਨਾਹੀ, (ਨਾਨ? 
ਭੁਰਮਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ __ ਚਿੱਤਵਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ 

6੭੯ 

ਕਰੂਨਨ”: 
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ਜਨਮੁ (ਨਨਨ? ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆਂ ॥੨॥ 
ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ `__ ਆਲਸੀ, ਦਲਿੱਦਰੀ 

੭70 ਦਾ ਠੱਨੀਆ ਹੀਏਆ (ਤੂੰ ਪਰਸ਼ੌਸਰ ਨੂੰ? /ਨੈਖ਼ਰਣਾ ਨ ਅਤੇ ਛਲੈੱਦਗੀਆ (ਤੂ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਸਦਨ (#7ਇਆਵਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ /ਵਚ #ਆਓਤ ਹਕ? /ਵਫਆਰਲ' ਨੰ ਨਫਾ /ਇੱਤਾ ਹੈ... 

ਬਿਖਮ ਘੋਰ ਪੰਥਿ(੫੪) ਚਾਲਣਾ _. _ਨ` ਪ੍ਰਾਣੀ, 
ਔਖੇ, ਕਠਿਨ ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾਂ ਹੇ! ਜੀਵ 

ਰਵਿ(ਰਵ) ਸਸਿ(ਸਸ) ਤਹ (376) ਨ(ਨਾਂ? ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥(ਪੁਵੇਸ) 
ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 

64. ਪ੍ਰਾਣ/ ਤੂ (#7ਇਆਫੀ ਆਹ ਦੋ ਅਤ%ਤ) ਡਰਾਉਣ, /$੪#' ਆਰਗ ਤੰ ਚਲ /ਨਹਾ ਹੈ? (%7ਆ 
ਦਾ ਇਹ ਆਰਾ /£ਤਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਉਆ ਹੈ ,8 ,ਕ? ਨੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਭੰਦਰਮਾਂ (ਛਾਂ ਗੱਜ ਵ0) ਰਹਉ 
ਕਾਰ ਸਕਦ?... ਰ੍ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ(ਨੰਹ? ਤਬ ਬਿਸਰਿ(/#ਸ਼ਨ) ਗਇਆ, 

ਧਨ, ਦੌਲਤ ਸਨੇਹ, ਲਗਾਓ ਉਦੋਂ __ ਵਿਸਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ _ 

._ ਜਾਂ __ ਤਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥ 

---(ਯਾਏ' ਰੱਖ) ਜਦੋ” (ਤੱ? ਨੰਸ਼ਾਰ' ਨੂ” ਡੰਡੇਲਾ, ਉੰਦ' ਮਇਆ ਦਾ ਸਹ /ਵਲਰ ਜਾਣੰਡ£... 

ਆਜੁ(ਆਜ) ਮੇਰੈ ਮਨਿ(#ਨ? ਪ੍ਰਗਟੁ (ਪੁਨਟ? ਭਇਆ ਹੈ, 
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਗਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਪੇਖੀਅਲੇ ` ਧਰਮਰਾਓ ॥ 

ਵੇਖਿਆ ਹੈ _ਧਰਮ ਰਾਜ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

...ਐਨ ਨੌਨੇ ਮਨ /ਵੇਚਾ (ਸਭਾ ਕੁੜ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਹ ,ਨਆ ਨੰ, ਨੌ ਧਰਮਰਾਜ ਵੇਖ (ਉਆ ਹ (ਭਾਵ ਗਰ ਅੰਤਰ ਆਤਨੀ 
ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ (ਨਆ ਹੈ ਕੈ #ਹਇਆਵਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ /ਫਨ ਫਸੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੁੱਦਾ ਹੰ?)... 

ਤਰ(ਤ7) ਕਰ _ਦਲ ਕਰਨਿ (ਕਰਨ) ਮਹਾਬਲੀ, (ਮਰਾ? ਰ 

ਉਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ _ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ___ ਕਰਦੇ ___ਤਾਕਤਵਰ(ਦੂਤ) 
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ਤਿਨ।#ਨ੍ਹ? ਆਗਲੜੈ , ਮੈਨ? __ ਰਹਣੁ (ਗਹੇਣ? ਨ(ਨਾ? _ ਜਾਇ॥੪॥ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ___ ਰਹਿ, ਟਿਕ ਨਹੀ __ ਜਾ ਸਕਦਾ 

4.. ਉਝ (ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੱਲ ਸ਼ ਦੋ? ਤਾਕਤਵਾਰ (ਟੂਤ) ਹੱਡਾਂ /ਵੇਰਾ (ਫੜਕੇ ਨੰ ਲੰਵਾਂ ਨੂੰ? ਅਸਲ /ਏਂਟੇ ਹਨ; 
ਨੰ” ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਹਨਣੇ (ਕੈਲੇ ਤਰਹਾਂ ₹? /ਟਕ' ਨਗ ਸ਼ਕ”... 

ਜੇ ਕੌ _ ਮੂੰ ਉਪਦੇਸੁ(ਓਟੇਸ਼? ਰ ਕਰਤੁ (ਕਰਤ) ਹੈ, 
ਜੇਕਰ _ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਤਾ(ਤਾਂ) ____ ਵਣਿ(ਵਣ) ਤ੍ਰਿਿ(ਤ੍ਰਿ) ਰਤੜਾ _ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥ 
ਤਦ ਜੰਗਲਾਂ _ ਕੱਖ, ਤੀਲੇ ਰੱਤਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

...ਜੰਕਰ ਕੱਲੀ (ਸੱਤ-ਪੁਗਸ) ਗਨ (ਨੈੱਖਿਆ ।ਇੰਟਾ ਹੈ ਤਣ (ਮਨੂੰ? ਵਣ-/ਉਣ /ਉਸ ਭਾਵ ਕਣ-ਕਣ /ਫਨ 
ਦਗਰਗੁਰੂ ਗੰ /ਇਆਪਕ' (ਨਸ਼ਰ ਆਉਂਏਾ ਹੈ)... 

ਕਿਛੁ (/ਕੋਡ) `ਜਾਣਦਾ, ਐ._ `ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ _ ਸਭ 
ਓ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ _ਆਪਹੀ _ ਸਾਰਾ __ ਕੁਝ, ਸਮਝਦਾ 

ਬਦਤਿ(ਭਦਤ) ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ (/ਤ੍ਰਿਲੱਚਨ? _ਰਾਮਈਆ ॥੫॥੨॥ 
ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਦਾ `__ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰ ਹੇ ! ਵਿਆਪਕ! . 

...ਹ/ (ਸਭਾ ਥਾਂ? /ਵੈਆਪਕ' (ਸ਼ਾਠ? ਜਓ/ ਤੂੰ ਆਪ ਨਭ' ਕੁਝ ਨਾਣਦਾ-ਨਮਡਦਾ ਹੈ; ਅਤਿਰਜਾਨ ਹੈ? 

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ(ਸੁਨਾਨ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ __ ਭਗਤ . __ ਕਬੀਰ ਜੀ _ ਦਾ 

ਅਚਰਜ ਰ ਏਕੁ (ਏਕ? ਸੁਨਹੁ(ਸੁਨਹ? ਰੇ ___ਪੰਡੀਆ, 
ਅਸਚਰਜ, ਅਜੀਬ ਇਕ ਸੁਣੋਂ ___ ਹੇ! ਪਾਂਡੇ! 

ਅਬ ਕਿਛੁ (ਕੇ) ਕਹਨੂ (ਕ/ਨਨ) ਨ(ਨਾ? ਜਾਈ ॥ 

੨9 / ਘਨ / ਤਰ -ਿ ਪਨ ਅਨ ੁਣ (ਉਚੀ ਤਰਾ ਉਸ 
ਬਾਰ) ਕੁਝ ,ਕੋਰਾ ਨ ਜਾ ਸਕਣ... 
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ਸੁਰਿ(#ਰ) ਨਰ ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਜਿਨਿ(ਨਨ੍੍੭ ਮੌਹੇ, 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ __ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ __ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਗਵੱਯੇ _ ਜਿਸ ਨੇ __ ਮੋਹ ਲਏ 

ਤ੍ਰਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ(ਔਖਨ? ਲਾਈ ॥੧॥ 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੜਾਗੀ ਨ _ਲਗਾ ਕੇ, ਵਲ ਕੇ 

---ਭਣੇ/ ਉਸ ਦੀ ਆਇਆ ਨ) ਦੋਵਈਆ, ੭ਨਨੁੱਥਾ: ਏੋਵਤਿਆਂ ਦੇ ਟਾਲ ਏਫ' ਲੱਕ ਦੇ ਨਵੱਲਾਂ ਅਤੇ /$ੱਨੇ 

ਹ ਲੰਕਾ ਭਾਵ' ਸ਼ਾਠੀ ,ਨਸ਼ਟਾਂ (ਦੇ ਆਲ? ਮਹ ਦੀ ਤੜਾਈੈ ਫਲ ਕੇ (&/6ਆ' ਹੋਇਆ 2... 

ਰਾਜਾ __ ਰਾਮ, _ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ(/ਕਨਗ? ਬਾਜੈ ॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ___ ਆਤਮ-ਅਨੰਦ ਦੀ ਧੁਨੀ _ ਵੀਣਾ, ਇਕ ਤਾਰਾਂ _ ਵੱਜਦੀ 

,..(ਹੱਰ ਅਸ਼ਚਰਲ਼ ਨੁਣੰ/) ਪੂਡੂ-ਖਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ ਵੌਣਾ ਦੀ /££ਕ-ਰਸ਼ 

ਹਨ (#ੰਠੇ /ਨਰਦੇ ਅੰਦਰ ,ਨੈਰੱਤਰ)? ਵੱਨਟਾ ਠ/ਹੈਂਦਾ ਹੈ... 

ਜਾਨਾਂ) ਕੀ ਦਿਸਟਿ,(/ਏਲ਼ਟ) _ ਨਾਦ __ਲਿਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ ਧੁਨੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜਦਾ _ ਠਹਿਰਾਉ 

.-./2ੈਨਾ /#ਹਰਾ' ਦੀ ,ਨੈਗਹਾ ਨਾਲ (ਸ਼ੜਦ) ਨਾਏ' /ਵੇਚਾ ਮਰਾ /ਹੋਆਨ ਨੁਨਿਆ ਗਹੰਦਾ ਰੈ... 

ਨੌਟ: ਦਿ ਤਤ ਉਤ ਦਿ 
ਸਮਝਾਉ'ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ: 

ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ (ਨਗਨ) ਰ ਸਿੰਭਿਆ।/ਨਕਆਂ) 

ਭੱਠੀ ਅਕਾਸ਼, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਸਿਰ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 

ਅਰੁ _ ਚੁੰੜਿਆ, (ਰ/੬ਆ? 
ਅਤੇ __ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 

ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ (ਏਕ) ____ਪਾਇਆ ॥ 
ਸੋਨੇ ਘੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

:-(ਹ/' ਲੱਗ/ ੭? ਆਪਣੇ #ਰ' (ਟਨਨ' ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਣ ਛਲ? ਭੱਟ ਝਣਇਆ ਹ/ 

/ਟੜਾ ਅਤੇ /#ਜਲਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ” ((ਇਸਾਨ' /ਏਚ) ਲੱਗੇ ਕਰਨਾੰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ ਕੱਸਾੰ ਨੂ” ਕਵਣ 
ਲਣਾ /ਨੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਡਆਂ ਝਣ/ਏਆ ਹੈ/ ਗ਼ੌਨੋਂ ਵਾਂਨ ਠੁੱਹ /ਨਰਦੇ ਨੂੰ” (ਨੈਕਲੀ ਹੱਲੀਂ ਸ਼ਰਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ?) 
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ਤਿਸੁ (ਤਿਸ) ਮਹਿ,(;6? _ਧਾਰ ਚੂਐ ਅਤਿ।%ਤ? ਨਿਰਮਲ, 

ਉਸ ਵਿਚ ਤਤੀਹਰੀ, ਧਰਮ ਧਾਰਾ ਚੋਂ ਰਹੀ __ ਅਤਿਅੰਤ _. ਪਵਿੱਤਰ 

ਰਸ ਮਹਿ(ਅ?? ਰਸਨ ਜੁਆਇਆ ॥੨॥ 

ਰਸਾਂ, ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਉੱਤਮ) ਰਸ, ਸੁਆਦਲਾ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ 

..ਓਨ' (4ਤ)੭ /ਵੈਲ (ਆੰਤਨਾਮ' )? ਅਤ ਘਵੱਤਰ ਧਾਰਾ ਦੀਆ ਭੂਂਦਾਂ 6 ਠਗੱਆਂ ਹਨ/ ਨਹੰਰਆਂ ਗਸ਼ਾੰ 
/ਵੈਰ“ (ਵਾਨਨਿਗੁਰੂ-ਨਾ# ਦਾ ਨਹਾ? ਉੱਤ#-ਨਨ' ਰੁ#ਆ/ਇਆ ਲਾ /ਓਹਾਂ 2... 

ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ, 
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਦਭੁੱਤ,ਅਨੌਖ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਰੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 

ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ ॥ 

---/ਟਕ'' /ਨੈਹੜਾੀ ਹੋਰ 5ੜੀ ਅਦਭੁੱਤ ਗਲ ਝਣ' ਗਣ ਹੈ, ਓਹ /ਹ, 58 (ਨੈੱ' £ਹ ਨ#-ਅੱਮਤ' ਦੀ ਸਰਾ 

ਪੀਣ ਲਈਂ ਆਪਣੇ? ਨੁਆਨਾਂ ਨੂੰ /ਆਲ਼ਾ ਝਣਾਂ ,ਠਆ' ਹੈ... 

ਤੀਨਿ(ਤ#ਨ) ਭਵਨ ਮਹਿ/%?? ਏਕੋ ਜੌਗੀ, 

ਕਰਹੁ ਕਵਨੁ (ਕਵਨ? ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥ 
ਕਹਿ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ (ਸੱਚਾ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

...(ਅਤੇ ਹੁਣ /£ਹ ਨ#-ਅੰਮ੍ਰੈਤ ਦੀ ਫ਼ਰਾਕ ਪੰਕੋਂ ਨੰਨੂ? /ਤਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਗਾਂ ,ੈਸ਼ਣਾੰ /ਫਲਾ #ੱਕੇ ਗਾੰ 
(ਸਰਡ-ਦਆਅਕ? ਪਰਮੌਕਰ (ਨਜ਼ਰ ਘਾ ,ਉਹਾ 6ੈ?/ ਹੈ/ ੪24 ਤੂੰ ਨੰ ਛੱ. (ਇਤ ਪਿਰ 

ਹੀ (ਭੱਲਾ) ਮਆਾਤਸ਼ਾਹ? (ਡਾਵ' ਕੱਲਾ ਨੰਗੀ)... 

ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪੁਰਖੌਤਮ, 
ਇਵੇਂ ਸਮਝ, ਬੋਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ਼ 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਗਿ(ਰੰਨ) ਰਾਤਾ ॥ 

ਕਹਿ, ਆਖ਼ ਹੇ! ਕਬੀਰ ! ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ 



...ਹ/ ਕੜੀਰ/ ਆਸ ,8; /2ਵ' (ਸਰੋਂ /ਹਰਦੇ /ਏਲ)? ਕਰਤਾ £ਰ#' ਦਾ /ਨੇਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੱ /ਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਹੈ” (ਪਰੰੱਤਿਆ ਟੇ #ਆਰ) ਰੱਜ /ਵਚ' ਰਲਿਆ ਆਨ ਹਾਂ/ ਰ੍ 

ਦੂਨੀ ਸਭ ਭਰਮਿ(ਭਡਰਨ) ਭੁਲਾਨੀ, 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ____ ਮਾਤਾ ॥੪॥੩॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ___ ਮਸਤ, ਬਾਵਲਾ 

..- (ਨੌਰਾ) #ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦ ਨਾਨ=ਰੂਧਾੰ ਸ਼ਰਾੜ /€ਚ, ਨਨਤ ਗਇਆ ,/ਆ ਠੰ ਪਰ' ਹਰ ਸਾਨੀ ਟੁਨੀਆਂ 
(#72ਆਦਾ /ਵੈਕਾਰਾਂ ਏ? ਭਰਨ-ਡੁਲੰ/#ਆਂ /ਵੋਲ ਡੱਨ ਪਣਾ` ਹੰ/ 

ਸ੍ਰੀਰਾਗ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥ 
__ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰਚਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ _ਜੀ __ਦੀ 

ਪਹਰਿਆ(ਘਨਿਓਆ? _ ਕੈ ਘਰਿ(ਘਰ) ਗਾਵਣਾ ॥ 

ਨਟ: ,ਏਥੇਂ ਭਾਣਾ ਗਨ ਕਰਨ ਵੰਲਆਂ ਨੂੰ /ਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ /# /ਨਸ਼ ਸ਼ਝਟ ਦਾ ਗਨ ਵੰ ਅਤੰਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੋਫ' ਨ ਟੇ (ਪੰਨਾਂ ੭੬) ਤੇ ਘਹ/ਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਝਟ' ਟੇ ਸੰਕੰਤ ਘਰ ? ਅਨੁਸਾਗ, ਘਨ ਘਰ /ਵਲ' ਨੀ ਕੱਤਾ 

_ ਨਾਵ / 

$ਓ`(ਕ ਓ%ਕਾਰ) 

/ਏਕਾ ਪਰ6-ਆਤਮਾ। ਓਅੰਕਾਰ) /ਨੈਰੰਤਰ ਸਰਲ /ਇਆਨਕ ਹੈ/ 

ਸਤਿ (ਨੱਤ) ਗੁਰ 
(ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ,ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮ ਹੋਂਦ, ਸਦਾ) ਸੱਚ ਹੈ ਗਿਆਨਮਈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ (ਓਅੰਕਾਰ) ਦੇ = 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ (ਪੁਸਾਏ) 

ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ(ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ) 

ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ 
ਪੇਟ, ਕੁੱਖ 

ਧਿਆਨ 
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ਹੈ/ ਪ੍ਰਾਣਨੰ/ ਜਲਣ ਤੁ ਆਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਟੇ ਘੰਡੋ /ਫੋਲਾ ਨੰ ਤਾਂ ਤੰਗੀਂ ਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਉਪਰ ਵੱਲ (ਵਾਨਗੁਰਾ 
/ਵੇਲ) #ੱਗਾਂ ਗਹਿੰਦਾੀੰਂ ਨਨ... 

ਮਿਰਤਕ ` ਪਿੰਡਿ(/ਡ) ਪਦ 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਦਵੀ, ਹੋਂਦ 

ਅਹਿਨਿਸਿ (ਆ/ਨਿਨੈਸ) ਰ ਏਕੁ(ਠਕ) ਅਗਿਆਨ 
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝੀ 

... (ਉਦੇ ਤੰਨੂ` ਆਪਣ) ਨਟ ਟੇ ਭਡੇ ਲੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਠਾੀੰ' ਆ/ /ਇਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ (ਪਰਆਾਤਸਾ ਟਾ 

ਹੀ /ਨਆਨ ਨ), ਅਤੇ ਆਨਆਨ ਦਾ (ਨਲਕੁਲ 2? ਅਣਹੱਦ` ਨ?.. 

ਤੇ ਦਿਨ ਸੰਮਲੁ ,(ਨਮਲ) ਕਸਟ(ਕਸਟ) ਮਹਾ(ਮਹਾਂ? ਦੂਖ, 
ਉਹ __ਦਿਵਸ ਯਾਦ ਕਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ 

ਅਬ _ਚਿਤੁ(ਤ? ਅਧਿਕ ਪਸਾਰਿਆ ॥ 
ਹੁਣ ਮਨ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ 

:--(ਹ / ਪ੍ਰਾਣ/ ਤੂਂ? ਉਹ /ਏਨ' ਯਾਦ ਕਰ' (ਲਟ? ਝਹੁਤ 
ਆਪਣ) /ਓਤ' ਨੂੱ` (ਨੱਨਾਰ ਦੇ ਆਡਆਵਾ /ਵਕਾਰਾਂ /ਵਲ)? ਬਹੁਤਾ ਛੰਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ... 

--.(ਸਏੋ' ਦਾ ਤੂ? ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਤ-ਲਕ ਵਲ ਅਗ ਹੰ; ਡਰ ਗੰ ਮਨ 

ਗਰਭ ਛੋਡਿ, (ਛੱਡ) ਮ੍ਰਿਤ 

(ਮਾਂ ਦੀ) ਕੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤ 

ਤਉ ਨਰਹਰਿ,(ਨਰਹਰ) _ ਮਨਹੁ(ਮਨਹ? 
ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ 

ਭਲਗਇਆਂ ਹ/ਏਆ ਹੈ... 

ਫਿਰਿ(/ਡਨ) ਪਛੁਤਾਵਹਿਗਾ(ਪਡਤਾਵ/ਨਨਾ) ਰ 
ਮੁੜਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰੇਂਗਾ 

ਤੂ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ।5#੭? 

ਮਦ ਨਾ, (ਨਾਂ? 
ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ 

ਸੁ ਨਾਗਾ ॥ 

ਸੀ ਅਭਾਵ, ਅਣਹੋਂਦ 

ਏ'ਸਾ-ਤਕਨਨਫਾ_/ਵਰਾ 50. (੫ਰ) ਹੁਣ (ਤੂੱ 

ਮੰਡਲ ਆਇਆ, 

ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ 

ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥ 

ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ . 

ਮੂੜਿਆ,(੭/£%? 
ਮੂਰਖਾ 

ਭ੍ਰਮਿ(ੜੁਨ/ ਲਾਗਾ ॥ 
ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 
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:-ਹ/ ਮਰਨਾ? ਤੂੰ ਕਹੜਾ ਕਝੱਹ ਕਰਕ (ਨਆ7ਆ ਦੋ) ਭਰਨਾ-ਡੁਲੀੇ /ਵੇਚਾ ਛੱਲੋਆ ,ਪਆ ਹੈ; (ਏਸ ਭਰਮ 

ਕਾਰਨ ਅਨੂੰਸਰ ੜੰਤਣ ਤੋੰ ਤੂੰ? ਮੁੜਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨੀਂ ਗਹਣਾ ਰੈ... 

ਚੇਤਿ(ਲੇਤ) ਰਾਮੁ, (ਰਨ? ਨਾਹੀ(ਨਾਨ? ਰ ਜਮਪੁਰਿ।੪ਰ) ਜਾਹਿਗਾ, (ਲਾਨਿਨਾ) 

ਜਨ (ਨਨ? ਬਿਚਰੇ ਅਨਰਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਜਾਨੋ, ਜਿਵੇਂ ` ਵਿਚਰਦਾ, ਫਿਰਦਾ __ਅਮੋੜ, ਅਣਸਾਧਿਆ, ਅਨਘੜ ___ ਠਹਿਰਾਉ 

...(ਨੌ/ ਡਾਣ// ਤੂੰ (ਨ-#ਨਰਨ /ਏਵ” ਲੌਤਿਆ-/ਫੈਰ /ਰਹਾ ਹੈ), /ਨੋਵੇ' ਕੱਛ ਅਨੰੜ, (ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਡਾ 
ਆਕਨੈਆ ਹੋਇਆ; /ਏੱਹਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ? /ਫਰਦਾ ਹੰ, (ਏਹ #ਆ ਦਾੀ_ਭਟਕਣਾਂ ਛੱਡਕੇ) ਵਾਹਗਾਾਰਾ 

ਦਾ /ਨੈਮਰਨ ਕਾਗ, ਨਠਾੀੰ' ਤਾਂ ਸ-੬%ਾੰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੰ”. 

ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਰ `__`ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, 
ਬੱਚਿਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਧਿਆਨ ਸੁਆਦ ਲੱਗਿਆ 

ਖਿਨੁ (/8ਨ) ਖਿਨੁ (%ਨ) ਮੋਹਿ(ਮੱਠ? ਬਿਆਪੈ ॥ 

...(ਭਲਪਨ /€ਹ ਤੌਰ? ,/ਨਆਨ; 5ਿਆਂ ਵਾਲ ਖੰਡ-ਤਨਾਰਆਂ /ਵੋਚਾ ਨੀ ਲੱਲਿਆ /ਰੈਹਾ; ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ 

ਤੱ ਨਾਂ ਦੇ ਔਹ /ਵਚ ਲੀ ਉਲਤਆ /ਰੈਰ.. 

ਰਸੁ(ਰ% _ਮਿਸੁ(ਨ% ___ ਮੈਧੁ(ਮੋਧ/ ਅੰਮਿ੍ਤੁਅੱਮੂਤ) __ ਬਿਖੁ (੬੧) ਚਾਖੀ, 
ਸੁਆਦ _ ਮਿੱਸਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਰਸ, ਸ਼ੋਰਥਾ _ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ 

ਤਉ ਪੰਚ `. ਪ੍ਰਗਟ ___ ਸੰਤਾਧੈ ॥ 
_ ਤਾਂ 

444 ਮੀ, ਨਲ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਆਇਕਾ ਰਸ਼ਾਂ-ਕਲਾਂ ) ਫ਼ਾਰ ਰੂਪੀ ਨੁਆਦਾਂ ਨੂ ਅਤ ਸਮਡਾ ਕੈ ਪਦਾ /ਉਰਾ; 

ਤਾਂ (ਇਨ ਨਾਲ; ਕਾ ਕੁੱਹ, #ਡ, ੭#ਹ` ਅਤੇ ਹੱਕਾਰ #॥ੰਇਕ੍) ਪੱਲੇ ਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੱਕ ਦੁੱਖ /ਏਂਦੈ ਰਹ... 

'ਜਪੁ(ਲਧ? __ਤਪੁ(ਤ੫੭ ਸੰਜਮੁ(ਅ%) ___ ਛੋਡਿ(ਡੱਡ) ਸੁਕ੍ਰਿਿ ਮਤਿ, (ਮਤ) 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ (ਨਾਨ) ਨ(ਨ$) ਅਰਾਧਿਆ ॥ 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਿਆ 
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...(ਨੇ? ਭਾਲ? ਤੂੰ) ਸਨ ਤ%, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਠੁਡਾ-ਕਰਣਾਂ ਵਾਲ #ਲੌਕ-ਭੁੱਧ ਨੂੰ (ਤਿਆਗ #ੱਤਾ ਨੰ, ਅਤ 
ਪੁਡੂ-ਨਮ' ਨੂੱ` ਨਠਾੰ' ਨਰੋਆ... 

ਉਛਲਿਆ ਰ ਕਾਮੁ ,(ਕਾਨ? ਕਾਲ __ ਮਤਿ(#ਤ) ਲਾਗੀ, ਇੰ 

ਤਉ _ਆਨਿ(ਆਨ? ਸਕਤਿ।/ਸ਼ਕਤ) ਗਲਿ(ਨਲ) _ `ਬਾਂਧਿਆ ॥੨॥ ਇੰ 
ਤਾਂ ਹੋਰ _ ਤਾਕਤ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਗਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਇ 

.--(#ਤ ਲਏ /ਡਰ) ਕਾਨ ਨੰ ਉੰਡਾਲਾ #ਹਰਆ ਤਾੰ (ਤੰਗੀ) ਭੰਡ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਲੱਗਾ ਗਈ ਭਾਵ ਭੁੱਹੀਂ ਸਣ 
ਠ£ ਅਤੇ ਤੂੱ` /ਫੇਰ /2ਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੱ' /ਨੂਆ ਕੰ (ਐ੍ਰੋਹਸ਼ਲ ਦੇ? ਭੱਧਨ` ਨੂੰ” ਗਲ ਪਾ /#ਅ?.. 

ਤਰੁਣ ਤੇਜੁ (ਤਜ) ਪਰ __ ਤ੍ਰਿਅ _ ਮੁਖੁ% ਜੋਹਹਿ, (ਲੱਗਨ? 

ਸਰੁ (ਸਰ? ਅਪਸਰੁ(%੫ਨਰ) ਨ(ਨ$ ਪਛਾਣਿਆ ॥ - 

... ਡਰ) ਸੁਆਨ ਦੇ ਲੱਸ਼ /ਵੈਚ, (ਮਣਹੱਸ਼ ਤੂੱ? ਪਰਾਲੀਆਂ /ਏਸ਼ਤ੍ਰੀਆਂ ਫਲ ਡਾਕਟਾ ਗਹੰਂਟਾ ਹੰ: ਅਤੇ _ [.- 

ਰੱਗਾ-#ੰਦੋ ਣੀ _ਘ/ਹਜਾਣ ਵੀ ਨਗ ਕਰਦਾ... ਰਿ 

ਉਨਮਤ ਕਾਮਿ, (ਕਾਨ) ਮਹਾਂ ਬਿਖੁ (/8੧) _ਭੂਲੈ, 

ਮਸਤ, ਬਾਵਲਾ, ਮਤਵਾਲਾ ਕਾਮ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗੁਆਚ ਕੇ 

ਪਾਪੁ(੫੦੭ ___ ਪੁੰਨ(੪ਨ? ਨ(ਨਾਂ? ਪਛਾਨਿਆ ॥ 
ਕੁਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ __ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਮਝ 

---ਕ%=-/ਏਡਾ ਦੇ /ਭਆਨਕ' ਗਹਿਰ /ਚ' ਨੁਆਜ਼ 5. ਰੀ ਹਾ £ਨ' ਦਾ 

ਪਓਜ਼ਾਣ ਦ. ਨਗ" ਨਹ£.. 

ਸੁਤ __ ਸੰਪਤਿ(ਸ#੫ਤ) ਦੇਖਿ, (ਛਕ) ਇਹੁ,/£ਨ/ ਮਨੁ(ਮਨ? ਗਰਬਿਆ, 
ਪੁੱਤਰ _ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਕ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ 

ਰਾਮੁ(ਰ%) __ ਰਿਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ ॥ 
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.-ਉ'ਤਰ' #ਤੈ ਹਨ-ਪ੫ਟਾਰ#' ਏੰ੪ ਕੰ ਤੰਡਾ /ਏਹ ਅਨ ਹੰਕਾ/ਨਆ /ਨਿਆ, ਅਤੀ (ਡੁੱ? ੪ਰ#ਾਤਮਾ 

ੱ ਆਪਣ) ਨਲ /ਦੇਚ- ਭੁਲਾ /ਏੱਤਾ”.. 

ਅਵਰ ਮਰਤ, ' `` . ਮਾਇਆ _ ਮਨੁ (ਸਨ) ਤੋਲੇ, 

ਹੋਰਨਾਂ _ ਮਰਨ(ਵੇਲੇ) ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ____ਚਿੱਤ ਤੋਲਦਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋਖ਼ਦਾ 

ਤਉ _ਭਗ _ਮੁਖਿ,£੧) ਜਨਮੁ(ਜਨਨ? ਵਿਗੇਂਇਆ ॥੩॥ 
ਤਾਂ ਕਾਮ ਮੂੰਹਦੇ -_ ਜੀਵਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 

...ਨੰਰਨਾਂ (ਸ਼ਕੀ-ਸੰਝੰਹੀਆਂ ਦੇ) ਮਰਨ' ਤੋਂ ਮਨ (ਵੈਚਾ ਤੂੰ ਉਨਹਾਂ ਏ? ਹਨ-੫ਾਟਰਲ' ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ 

/ਉਹਾ ਹੰ' ਨ (ਇਸ /ਜੌ' ਮਰ ਕੰਨਾਂ ਭੁ ,ਓੱਸਾ #ਲਣਾ ਹੈ) ਨਵੇਂ ਬਨ ਅਤੇ ਹੂਰਾਂ $' (ਨੁਯਾਦਾਂ ਗਧਇ ,ਰੈਚ 

ਹੀ ਆਪਣਾ #ਨੁੱ£? ਲਨਨ' ਫ਼ਰਟਆ' ਕਰ /ਨਿਆ... 

ਪੁੰਡਰ ਕੋਸ, _ ਕੁਸਮ ਤੋ ਧਉਲੇ, 
ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ਼, ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੰਵਲ ਤੋੱ ਸਫ਼ੈਦ 

_ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ___ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ਸੱਤਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਲੋਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਬੋਲ 

`....(ਡਣ ਫਾਹੇ #ਚਾ ਤਰੇ? /#ਟ ਕੰਸ; /#ੱਟੇ ਕੰਫਲ ਤੱ ਵੀੰ ਸੰਦ ਹੋਂ ਗਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੌਗੀਂ ਅਵਾ਼ (/ਏੇ' 
ਨਗਦਾਂ ਹੈ /ਨਵੇ? ਸੱਤਵੇਂ ੪ਤਾਲ /ਵਚ' ਆ ਰਹਾ ਹੱਵੋ... 

ਲੋਚਨ _ਸ੍ਰਮਹਿ, (ਕੁਅਨ? ਬੁਧਿ(ਡ? ਬਲ _ ਨਾਠੀ, 
ਅੱਖਾਂ __ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਗਦੀਆਂ __ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ੋਰ ਨੱਠ ਗਈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ 

ਤਾ(ਤਾ? ਕਾਮੁ (ਕਾਨ) ਪਵਸਿ।ਘਵਨ? ਮਾਧਾਣੀ ॥ 

ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿੜਕਣਾ 

`....(ਤੋਜਅ? ਅੱਖਾਂ ਵਡ ਪਾਣ?) ਗਹਂਦਾ ਨ, ਭੱਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ #ਤਮ ਨੰ ਗਏ ਨਨ; (੪ਰ ਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੇ 
/ਹਰਦ /ਵਲ) ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ #ਧ਼ਾਣਾੰ ਨੰ /ਰੜਕਣਾ ਪਹਏਆ ਹੋਆ ਹੈ... 

ਤਾ(ਤਾ? ਤੇ, ` ਬਿਖੈ ਭਈ __ ਮਤਿ(#ਤ) _____ ਪਾਵਸਿ,(ਪਾਵਸ) 
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ਕਾਇਆ(ਕਾ£ਆ? ਕਮਲੁ (ਕਮਲ) ਕੁਮਲਾਣਾ ॥ 

ਸਰੀਰ ਕੰਵਲ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ 

07. ਕਰਕ, (ਤੰਗ) ਭੰ /ਉਨ /€ਸੌ-,ਓਕਾਰਾਂ ਭੂਪ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂ ਝੜੀ ਲੀ ਲਗ ਚੱਲੀ ਝੋ ਅਤੇ (6 

#ਕਾਰਾਂ ਦੀ ,ਇਸ ਤੋੜ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ, ਕਹਆਂ ਰੂਪੀ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਨਰੜਾ ,/ਨੈਆਂ ਰੀ... ਰ 

ਅਵਗਤਿ(ਅਵਗਤ) ਬਾਣਿ/ਾਣ) ਛੋਂਡਿ(ਡੰਡ) ਮ੍ਰਤਿ ਮੰਡਲਿ, (ਮੰਡਲ? 
ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਣੀ _. ਛੱਡਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 

ਭਉ ਪਾਛੈ ਪਛੂਤਾਣਾ(ਪਛਤਾਣਾ? ॥੪॥ 

ਤਾਂ `__ ਪਿੱਛੋਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

---ਨਡਟਾਨ' ਏਨੀਆਂ /ਦਰ' ਗੰਹੀਇਆਂ ਤੂ (ਅਕਾਲ ਪਰਸ ਟ? ਆੰਵੇਨਾਲ਼ਾਂ ਪਾਣੀ (ਅਨਹਦ=-ਸ਼ਬਣ) ਨੂੰ /ਵੈਸਾਰ 

/ਇੱਤਾ ਹੀ, ਏਨਾ ਲਈਂ (ਹੁਣ ਤੌ? ਮੰਡ ਪੰਡਤਾਉਂਣਾ 2 ੫ਵੇਗਾ:.. 

ਨਿਕੁਟੀ(/ਨਕਟ?? ਦੇਹ ਰ੍ ਦੇਖਿ,(੬੩੭ `__ ਧੁਨਿ(ਹਨ) ਉਪਜੈ, 
ਛੋਟੀ, ਨਿੱਕੀ ਸਰੀਰ _ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਉ ਉਪਜਦਾ 

ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ (ਨਨ? ਬੂਝੈ ॥ 
ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਮਝਦਾ 

...(ਭਚਾ /£ਠਾ ਆਪਣੇ) /ਨੱਕੋਆਂ (ਬਾਨਿਆਂ ਭਾਫ ਤਰ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਸ£ਕ ਦਲ? ਦਰਾਂ ਫੋਲ ਫੌਖ ਕੰ 
(ਤੌਰ ਅਨ /#ਚ' #ੰਹ ਕਰਕ? ਲਾਅ ਪੌਦਾ ਹੱਈ 2, ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕਰਣਾ ਹੈ? ੫ਰ (ਤੂੰ? /ਹ' ਨਗੀੱ' ਨਮਡਣਾ 

(/5' ਅੱਤ ਨੂੰ” ਤਾਂ /ਟਨਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੱ` ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਣਾਂ ਹੀ ਪੌਣਾਂ 6)... 

ਲਾਲਚੁ (ਲਾਲਲ਼) __ ਕਰੈ , ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, 

_ਇੱਛਾ, ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਰੁਤਬਾ __ ਵਾਸਤੇ 

ਲੋਚਨ ੨ ਨ(ਨਾ? ਸੂਝੈ ॥ 
ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਦਿੱਖਦਾ 

--(ਭਾਦੇ? ਅੱਖਾਂ ਤੱ” ਤੰਨੂ' ਕੁਝ ਦੀ /ਇੱਸ਼ਟਾ, ਰਿ 
ਕਰਦਾ ਹੰ!.. 

ਬਾਕਾ ਤੇਜੁ, (ਤਜ? _ ਉਡਿਆ ਮਨ (ਮਨ? ਪੰਖੀ, 
ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ _ ਬਲ, ਜ਼ੋਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਚਿੱਤ _ ਪੰਛੀ, ਪੰਖੇਰੂ 

ਲਤ ੩੨੨੨੭ ਜਦ =---=ਤ << ੨ ਣਾ 

੪ ੍ ੬ ₹, ,%# ਪਰਲ ॥' ਦਿ ੪ ਤਾਂ 1 ਨ 2੯੬ ਡਰ ੯ ੧੦. ਲੇ," ਵੇ 77112519 ਪਰ ਰ੍ : ਨ 
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ਘਰਿ।ਘਰ) ਆਂਗਨਿ(ਆਂਨਨ): . ਰ੍ ਨ।ਨਾਂ? ਸੁਖਾਈ ॥ 

ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ 

ਰਿ #ਂਅਨ-ਪ (ਤਾਵ-ਐੱਦ) ਉਡਦੀ 

ਤਾਂ ਲੀ ਉਰ 967 ਅਰ ਨ, ਚ ਪਲ ਕੋ (ਲੂ ਉਰ? #ਨਂ ਨਨ ਕਰਨੀ, ਰ੍ 

ਬੇਣੀ 6 9: ੍ - ਸੁਨਹੁ(ਨਨਹ? `ਫੇ ਭਗਤਹੁ, (ਤਟ? 

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ____ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਹੇ! ਭਗਤ-ਜਨੋਂ! 

ਮਰਨ ___ ਮੁਕਤਿ(ਨਕਤ? _ - _ਕਿਨਿ(ਕੈਨੂ) ਰ੍ ਪਾਈ ॥੫॥ 

ਮਰਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀ? ਮਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿ 

ਇਤਰ ਲੀ ਹੀ (ਲਵਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਹਾ #ਹਏਆਦਾੰ /ਵਕਾਰਾਂ 
ਭਰਆ ਜਿਨ #ਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਊਂਆਂ ?ਨ੍ਹਾਂ /ਵਕਾਰਾਂ ਛੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤਾ ਕਤਾੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ` ਛਾ ਕੁਝ 
ਫੀ ਓਮ ਨਗੀ' ਕਰਦਾ ਤ! ਇਤਿ 
ਨਹਾ ਕਤਾ?/ 

ਸਿਰੀਰਾਗੁ _ (ਨਿਗਰਾਨ)? ॥ 

ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ 

ਤੋਹੀ _ਮੋਂਹੀ, _ ਮੋਹੀ. ` ਤੋਹੀ, _ਅੰਤਰੁ(ਅੰਤ੭ _ - ਕੈਸਾ ॥ 

ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ _-. ਮੇਰੇ __ ਤੇਰੇ __ ਫਰਕ ਕੀ 

ਕਨਕ ਕਟਿਕ, (ਕਟਕ) ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥ 

ਸੋਨੇ ਕੜੇ ਰ੍ ਲ.4 ਪਾਣੀ _ . ਲਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ 

ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ /ਏਲ, ਅਤੇ ਮਰੇ ̀ ਤੇ ਤੋਰੇ #ਲ (6? ਵਧਓੰਗੁਰੂ/? ਐਨਾਂ ਤੁ ਅੰਤਰ ਨੰ? (ਨੰ ਲਗਦਾ ਨੰ 

ਕੈ ਏਹ ਅਤਰ, ਬੱਸ ਉਨਾਂ ਕੁ ਨੰ ਹੈ ਵੇ ਦ) ਲੱਨ ਅਤੇ ਉਨ ਤੱ ਣੇ (ਨਹਣੇ ਰੂਪ) ਕੜੇ /ਇਠ' ਨਾਂ ਪਾਣਾ 

ਅਤੇ ਉਸ /ਵਚ' ਉੱਠ ਉਸ ਲੀ ਠਹਿਰ /ਇਚ' ਹੁੱਦਾ ਹੈ... 

ਜਉ . 'ਧੈ,. ̀  ਰਮ ਨ(ਨਂ? _ ਪਾਪ`_ _ਕਰੰਤਾ _ਅਹੇ __ ਅਨੰਤਾ ॥ 

ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ __ ਕੁਕਰਮ _ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਬੇਅੰਤ (ਪ੍ਰਭੂ) ! 

... ਨਕਾਰਾ ਹੱ ਕੁੱਕਰ#' ਨਾਂ ਕਰਦਾ 3? 2/ (੭੭. $ਅਤਾ (ਵਾਹਗੁਰੂ? 7 (1 
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ਪਤਿਤ(ਪਤਤ) ਪਾਵਨ . ਨਾਮੁ ,(ਨਾਸ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਪੀ, ਅਧਰਮੀ __ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ __ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ __ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰਾਉ 

(ਤਰਾ) ਨ, ੫ਤਤਾ-੫ਾਵਨ, ਭਾਣ ਅਆਧਰਨਆੰਆੰ ਨੂੰ` ਪੰਵੱਤਰ' ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ,ਕੈਵੇ' ਹੈ ਸਕਟਾ ਆ? (ਭਾਵ 
ਨਗ” ਆ ਹਣਾਂ)... 

ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ , ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ 

ਮਾਲਿਕ, ਸੁਆਮੀ _ ਹੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ।04= ਵਿ ੜ੧ ੨੩ 

--_(ਹੈ/ ਪਰਝੂ?/ ਤੂੱ` ਨ#ਹੜਾ ਅੱਤਰਨਾਈ, ਭਾਵ ਸੜ ਦੇ /ਇਲਾਂ ਲੱਆਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲ ਸਰਾ ਮਗੱਲਕ ਨੈ:.. 

ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨੁ (ਜਨ? ਜਾਨੀਜੈ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਸੁਆਮੀ) ਤੋਂ ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ 

ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥ 
ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ 

....ਨਲਕ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੰ' ਨੰ (ਉਸ ਛ? ਦਲ ਲੀ ਪਹੋਜ਼ਾਣ ਹੁੰਦਾਂ ਨੰ. ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੱ ਨੀੰ (ਉਸ ਛੋ? ਮਲਕ-ਖੁਭੂ 
ਦੀ (ਵਡਤਣ ਦਾ ੫ਤਾ ਛਗਟਾ ਹੈ)... 

ਸਰੀਰੁ (ਸ਼ਨੰਰ) ਆਰਾਧੈ, ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ (ਬੰਜਰ) _ਦੇਰੂ ॥ 

ਤਨ ਸਿਮਰੇ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੇ _ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀਚਾਰ, ਸੋਚ, ਸੂਝ _ਦੇਹ, ਬਖਸ਼ 

ਰਵਿਦਾਸ, ਸਮ ਦਲ _ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋਊ ॥੩॥ 
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ __ ਸਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਲਾਂ, ਸੰਮੂਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ 

---(ਹ/ #ਹਨੇੜ/ ਨੰਗੀ ਲੱਦੜਾੀ ਹੈ &? ਮੰਨੂ /£ਹ ਸੜ ਛੜਠ /ਇਓ &' (ਜਣੇ ਤਕ ਮੰਨੇ /ਏਸ਼ ਸ਼ਗੀਰ' /ਇਚਾ 
ਨੁਆਨ' ਹਨ; ਨੰ ਤੋਲ? ਅਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ/ ਗਂਵੇਦਾਨ ਦੀ /ਏਹ' ਵਾ ਲੌਨਤਾਂ ਹੈ &; ਕੱਠੀ ਸਤਾ-ਪਰ# 
ਨੰਨੂ” £ਹ' ਸੱਤਾ ਵਾ ਕਰਵਾ ਟਲ ,, ਕਰਤਾ £ਰਸ਼' ਨਭਨਾਂ ਨਹਾ ਭਾਵ ਕੁਲ ਲੱਕਾਣੀ "ਚ /ਏਕਾ-ਸ਼ਸ਼ਾਨ 
67%ਆ ਹ/ਏਆ ਹੈ, /ਵਆਪਕ' ਹੈ/ 


